Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens konstituerande möte
2007-03-24
Plats:
Närvarande:
Anmält förhinder:
Adjungerad:

Hotel Scandic Väst, Linköping
Kari Haave, Anneli Sundkvist, Daniel Svensson, Monika
Pettersson, Maria Skinner, Ann-Catrine Bergh
Hannah Säveholm, Anders Carlsson, Anna Wikström
Karin Hellander

§ 1
Mötets öppnande

Ordförande Kari Haave förklarade mötet öppnat.

§2
Val av justerare

Ann-Catrine Bergh valdes att justera protokollet.

§ 3
Val av vice
Ordförande

Daniel Svensson valdes till vice ordförande på 1 år.

§ 4
Val av
Sekreterare

Maria Skinner valdes till sekreterare på 1 år (fyllnadsval).

§ 5
Val av
Kassör

§ 6
Övriga
Ledamöter

§7
Val av
Suppleanter

Monika Pettersson valdes till kassör på 1 år.
Karin Hellander valdes att biträda Monika Pettersson fram till
årsmötet 2008. Karins uppgifter är att utföra alla åtaganden som
åligger en kassör i Cockerspanielklubbens huvudstyrelse.
Monika Petterssons uppgift är att vara länken mellan Karin
Hellander och styrelsen.
Monika Pettersson är också i egenskap av kassör ytterst ansvarig
för klubbens räkenskaper, vilket kommer att kräva ett nära
samarbete mellan henne och Karin Hellander.

Anneli Sundkvist valdes till ledamot på 1 år (fyllnadsval).
Anders Carlsson valdes till ledamot på 2 år (nyval).
Hannah Säveholm valdes till ledamot på 2 år (nyval)
Monika Pettersson har ett år kvar som ledamot.
Anna Wikström valdes till 1:e suppleant på 1 år (nyval).
Ann-Catrine Bergh valdes till 2:a suppleant på 1 år (nyval).

§ 8
Disposition
Av medel

§ 9
Övriga
frågor

§ 10
Nästa möte

§ 11
Mötets
Avslutande
Vid protokollet:

Styrelsen beslutade att klubbens medel ska disponeras av
ordföranden Kari Haave och biträdande kassören Karin Hellander,
vilka även var för sig ska disponera klubbens postgiro, samt äga
likaledes var för sig, rätt att utkvittera och uppbära penningmedel
och handlingar av vad slag de vara må. Denna paragraf förklarades
omedelbart justerad.

Diskuterades bl a om att köpa in en laptop till CSK för att lättare
kunna hantera t ex medlemsregistret.
Kari skulle undersöka mer om vilka som kan tänkas ingå i en
redaktionsgrupp för CT och även undersöka möjligheten att hitta
en till person som kan arbeta med avelsrådfrågor tillsammans
med Monika Pettersson.

Nästa möte bestämdes till måndag den 26 mars klockan 20.00 och
att då använda oss av Telia Tele Möte Direkt. Maria S bokar och
meddelar övriga om förfaringssättet.

Ordförande avslutade mötet.

__________________________________________
Maria Skinner

Ordförande:

__________________________________________
Kari Haave

Justeras:

__________________________________________
Ann-Catrine Bergh

