
 

 

 

 

 
 
Protokoll §1-10 
Fört vid konstituerande styrelsemöte 
via Teams 
  
8 februari 2021  

 

 

 

 

 

Närvarande 
Katarina Ström 
Inger Hildebrand 
Jenny Havenäs 
Bitte Hjälmås 
Katarina Åkermo 
Anita Billenskalns 
Anna Lindh 
Carina Kinde 
Annika Holm 
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§1 Mötets öppnande 
Ordförande Katarina Ström förklarade mötet öppnat 
 
§2 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes 
 
§3 Val av sekreterare för mötet  
Anita Billeskalns valdes 
 
§4 Styrelsens konstituerande 
a. Val av vice ordförande  
Mötet valde: Jenny Havenäs 
 
b. Val av sekreterare 
Mötet valde: Anita Billeskalns 
 
c. Val av kassör 
Mötet valde: Inger Hildebrand 
 
d. Val av ansvarig för hemsidan  
Mötet valde: Annika Holm 
 
e. Val av ansvarig för Facebook  
Mötet valde: Jenny Havenäs 
 
f. Val av ansvarig för Pudel-Nytt  
Mötet valde: Jenny Havenäs 
 
g. Val av arbetsutskott 
Mötet valde: Katarina Ström, Inger Hildebrand, Anna Lindh 
 
§5 Val av firmatecknare 
Beslut: Teckning av firman görs av ordförande Katarina Ström och kassör Inger Hildebrand, var 
och en för sig 
 
 § 6 Val av justerare samt omedelbar justering av punkterna 4 och 5  
Beslut: Jenny Havenäs utses som justerare 
 
§ 7 Utse person som säkerställer styrelsemedlemmars e-mail adresser med CS Mötet valde: 
Jenny Havenäs 
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§. 8 Styrelsens förhållningssätt i och utanför styrelsen 
Mötet diskuterar och enas om att det är viktigt att förhålla sig till det ansvaret man har som 
styrelsemedlem och att inte uttrycka personliga åsikter utanför mötet i frågar som beslutats. 
SKK:s disciplinärenden får inte diskuteras utanför mötena. SKK har tydligt angivit att dessa 
omgärdas av sekretess. 
Styrelsen skall i övrigt föregå med gott exempel och respekt för både 
styrelse och klubbens medlemmar. 
 
§. 9 Övriga punkter 
a. Pudel Nytt: 
Mötet beslutar: Presentation av nya styrelsen och kontaktuppgifter, ordförande har ordet, 
presentera diplom och championatpudlar. 
 
b. Kontaktuppgifter till styrelsen: 
Mötet beslutar att Jenny Havenäs ansvarar för det 
 
c. Nästa styrelsemöte måndag 15 februari kl 19.00 
Styrelsemöten en gång i månaden med uppehåll för sommaren  
- Nästa möte: 
Utse kommittéer 
Bekräfta om utställningen i Tjolöholm ställs in pga covidrestriktioner 
 
§ 10 Mötet avslutas 
Ordförande Katarina Ström tackar för mötet och förklarar det avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
__________________  ____________________ _____________________ 
Anita Billeskalns   Katarina Ström   Jenny Havenäs  
Mötessekreterare   Mötesordförande   Justerare 
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