
 
SPK Norra avdelningen 
  Protokoll styrelsemöte 

 
Styrelsemöte nr: 2 

Plats: Teams 

Tid: 18 

Närvarande: Thomas Wahlström, Helena Troéng, Marita Nordin, Isac Adolfsson, Maria Wassberg, Sven Lindahl, 
Maria Karlsson, Mathilda Lindberg 

Inbjudna men ej deltagande: Ann Hammarström 

1. Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av sekreterare 
Helena Troéng valdes till sekreterare för mötet. 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

5. Ekonomi 
Inget att tillägga 

6. Årsmöte 
Alla punkter bifölls.  

 
Reflektioner:  

• Förhållandevis gott deltagande 
• Roligt att alla i norra avd kan vara med och inte bara de som bor nära eller har möjlighet att resa. 
• Lägg informationsmötet samma dag som själva mötet öppnas, förslagsvis en vardagkväll. 

7. Konstituerande 
Konstitueringen av styrelsen fastställdes enligt bilaga "styrelse konstituering och arbetsbeskrivningar". 

8. Pudelnytt, Facebook och hemsida 
Inget att tillägga 
 

9. Aktiviteter 
Inget att tillägga 

10.  Utställningar 
Plats för utställningen i Byske 27/5 är bokad. Styrelsen beslutade att boka både lördag och söndag i händelse 
av restriktioner med hänsyn till covid-19. Avbokning kan ske 1 månad innan kostnadsfritt. 

11. Övrigt 
1. Punkter att ta upp med CS på möte 23/2-21 

a) Uppföljningsmöte verksamhetskonferensen 



 
b) I mail från SPK CS skulle det underlätta om kategoriseringen var tydligare då det periodvis 

kommer många mail t.ex. vilka som bara innehåller information och vilka som kräver svar. 
Vore det enklare att lägga informationen på en gemensam yta? 

2. SKK erbjuder utbildning i styrelsearbete. Kontakta Thomas eller Helena om intresse finns. 
3. Avtackning av ombud, styrelsemedlemmar, revisorer etc. beslutades ske med blomstercheckar och 

t.ex. choklad. 
4. Kalla fakta har gjort en serie som behandlar SKKs organisation, framförallt kopplat till 

disciplinärenden. 

12. Nästa möte 
Nästa möte planeras till slutet av mars. Thomas skickar ut en Doodle. 

13. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet  

 
Vid protokollet:  Justerat: 

  

Helena Troéng Thomas Wahlström 

Protokollförare Ordförande 
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