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Styrelsemöte  
 
Plats: Falu Brukshundsklubb 
Tid:  17.30  
 
 

§ 43 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 
§ 44 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 
§ 45 Val av Justerare  

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 46 Konstituering 

Styrelsen konstituerade sig enl. följande: 
Vice ordförande Kent Lindström 
Sekreterare Gunilla Holm Nyberg 
Kassör Agne Nyberg 
Jaktprovsansvarig Kent Lindström 
Utbildningsansvarig Marita Danemyr 
Utställningsansvarig Ann Kristin Holmgren 
Viltspårsansvarig Ewa-Lisa Hoel 
Suppleant 1 Ulrika Ebenhard 
Suppleant 2 Amanda Grafström 

 
§ 47 Firmatecknare 

 
Styrelsen beslöt att SSRK Dalarnas firma får tecknas av ordförande Hans Westblad samt 
av kassör Agne Nyberg var för sig. För uttag överstigande 20 000 kr erfordras bådas 
namnteckning. 
 
Styrelsen beslöt vidare att Viltspårskommitténs firmatecknare är Anna-Lena Widén, 
viltspårskassör.  
 

§ 48 Beslut om omedelbar justering av punkt 4 och 5 på dagordningen. 
Punkterna 4 och 5 justerades omedelbart.   

 
§ 49 Val av kommittéer 

Jaktkommittén: Kent Lindström, sammankallande 
Utbildningskommittén: Marita Danemyr, sammankallande 
Utställningskommittén: Anki Holmgren, sammankallande 
Viltspårskommittén: Ewa-Lisa Hoel, sammankallande 
Styrelsen diskuterade om man inte också borde ha en Spanielkommitté. Anki Holmgren 
blir sammankallande för denna grupp.   

 
§ 50 Arbetsordning för styrelsen 

Styrelsen tog upp dokumentet Arbetsordning i SSRK Dalarnas styrelse och kom fram till 
att den borde gås igenom lite noggrannare och att en uppdatering av uppgifterna bör 
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göras. En i styrelsen fick i uppdrag att titta på strukturen i dokumentet och övriga i 
styrelsen funderar också på vad en arbetsordning bör innehålla och vad som är viktigt 
för resp. verksamhetsområde.  
 
Styrelsen beslöt bordlägga ärendet till ett kommande möte.  

 
§ 51 Övriga frågor 

Spanielkursen har flyttat sin kurs 3-4 juni från Kuså till Rankhyttan och önskemål finns, 
från både Utbildningsverksamheten och Tollargruppen, om att förlägga aktiviteter där 
under dessa dagar. Frågan tas upp igen på nästa möte.  
- Summering av årsmötet 

Mötet gick bra, även om de olika dokumenten kunnat vara färdiga i lite bättre tid. 
Roligt att en mötesdeltagare efteråt kom fram och berömde den trevliga atmosfären 
och stämningen under mötet.  

- Funktionärsträff 22-23 april 2017 
Det har ännu inte skickats ut någon inbjudan, varför styrelsen ännu inte vet vilka 
verksamheter som kommer att vara aktuella för ett deltagande, utan ber att få 
återkomma.  

- Fullmäktigemöte 20-21 maj 2017 
Ordförande kommer att delta i fullmäktigemötet. Noterades en krock med vårt 
inplanerade styrelsemöte den 21:a och kommer att skicka ut förslag på 
ersättningsdatum till styrelsen. 
 

§ 52 Nästa möte 
Styrelsen träffas nästa gång den 19 mars, kl. 17.00 på Studiefrämjandet i Falun 

 
§ 53 Mötets avslutande 

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
 


