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Konstituerande styrelsemöte
Beslutande:

!

Frånvarande:

!
!

!

Ulrika Holmberg, ordförande
Eva Björk, vice ordförande
Marita Teräs, sekreterare
Annika Woxberg Blick, kassör
Linda Madsen, suppleant
Cecilia Trehn, suppleant
Helen Magnusson, ledamot
Sara Hjälm, ledamot
Hans Alfredsson, ledamot

1) Mötets öppnande

!

Ordförande Ulrika Holmberg hälsar alla välkomna till det konstituerande
styrelsemötet.
2) Val av justerare
Linda Madsen valdes till justerare.
3) Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4) Firmatecknare
Beslut om att ordförande Ulrika Holmberg 760909-0100, vice ordförande Eva Björk
630427-0348 och kassör Annika Woxberg Blick 670915-8965 har rätt att teckna
firma var för sig, samt kvittera värdehandlingar och posthandlingar.
5) Sammanträdesdatum
Preliminär tid för nästa datum är den 9 mars kl.19 och därefter den 6 april kl.19.
Beslut om att ha styrelsemöte andra torsdagen varje månad. Om inget annat sägs
äger mötena rum på klubben. Det första medlemsmötet äger rum den 25 april kl.19.
Linda Madsen ordnar så att styrelsens Facebook-grupp uppdateras med de aktuella
styrelseledamöterna. Marita uppdaterar SBK-medlem och lägger ut datum för
styrelsemötena på vår webb.
6) Genomgång sektorer
Stuga/område: Eva Björk
Kök: Helen Magnusson
HUS: Linda Madsen
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Tävling & RUS: Catrin Englund
Vi beslutat att inrätta en Nosework-sektor och att Maria Gabrielsson är ansvarig.
Tjänstehund (Patrullhund), Agility, Rallylydnad: Vakant
7) Val av ombud till distriktets årsmöte
Ulrika Holmberg och eventuellt Helen Magnusson representerar Gnesta-Trosa BK
på årsmötet på Eskilstuna BK den 11 mars.
8) Beslut instruktör specialsök
Maria Gabrielsson får gå en kurs för att bli lärare och instruktör i specialsök.
Kostnaden om 9 000 kr under förutsättning att hon håller tre kurser i specialsök och
utbildar de instruktörer i specialsök som GTBK har behov av under de kommande
tre åren.
9) Övriga frågor
Vi behöver en vice sekreterare och en vice kassör.
10) Mötets avslutande
Ordförande Ulrika Holmberg avslutar mötet.

!
!
!
Ulrika Holmberg, ordförande

Marita Teräs, sekreterare
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Linda Madsen, suppleant och justerande
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