
Protokoll fört vid Konstituerande möte för SLK Huvudstyrelse (HuS)

Dag: Torsdag 2017-06-08
Tid: 19.30
Plats: Telefonmöte

Närvarande:
Kjell Andersson (KA) Ordförande 
Mikael Köpman (MK)
Lena Wallin (LW) 
Monica Karlsson (MoK)
Maria Nilsson (MN)
Annelie Lindh (AL)
Sanna Larsson (SL)

Anmält förhinder:
Håkan Klaar (HK) 
Hans Balstedt (HB) 

§ 17 -01 Mötets öppnande
KA öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 17 - 02 Fastställande av dagordning 
Styrelsen beslöt att:
Fastställa dagordningen.

§ 17 - 03 Utse Justerare för dagens möte  
Styrelsen beslöt att:
- AL justerar dagens protokoll.
- Kommande protokoll justeras löpande i bokstavsordning.

§ 17 - 04 Styrelsens sammansättning
SKK har tidigare beslutat att Kjell Andersson som förvaltare är SLK:s ordinarie ordförande vidare 
tilldelades posterna enligt följande.
Styrelsen beslöt att:
- 1:a V ordförande Mikael Köpman
- 2:a V ordförande Håkan Klaar
- Kassör Monica Karlsson
- Sekreterare Lena Wallin
- Ledamot Maria Nilsson
- Ledamot Hans Balstedt
- Suppleant Anneli Lindh
- Suppleant Sanna Larsson
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Turordningen för suppleanterna är:
- Första suppleant Anneli Lindh
- Andra suppleant Sanna Larsson

§ 17 – 05 Firmatecknare
Styrelsen beslöt att:
- Ordförande Kjell Andersson och kassör Monica Karlsson tecknare firma var och en för sig.
- AU har attesteringsrätt upp till 3 000:-
- 1:a V ordförande Mikael Köpman har attesteringsrätt upp till 3 000:-
Ett testamente finns i SLK:s ägo vars pengar förvaltas av två namngivna personer samt sittande
ordförande.
Styrelsen beslöt att:
- Återkomma till den frågan vid senare tillfälle efter att jurister på SKK läst igenom testamentet. 
- Fredrik Bruno på SKK:s föreningskommitté handhar frågan tillfälligt.

§ 17 - 06  Arbetsutskottets sammansättning
Styrelsen beslöt att:
- Antalet ledamöter i AU består av fem personer.
- Ordf KA, 1:a V ordf  MK, 2:a V ordf HK, Kassör MoK och sekreterare LW bildar AU. 

§ 17 – 07 Styrelsens samt AU:s beslutanderätt
Diskussion ang beslutsrätt hur och vad gäller för styrelsen respektive AU. Hur ofta skall HuS ha
styrelsemöte.
Styrelsen beslöt att:
- AU arbetar mellan ordinarie styrelsemöten och konfirmerar frågorna vid ordinarie   
  styrelsemöte. Om AU fattar beslut skall det vara väl förankrat i  hela HuS. Ett AU beslut   
  kan ”rivas upp”, dock är det något som inte bör ske då samtliga i styrelsen skall vara väl insatta i
  varje fråga.
- HuS har styrelsemöte sista söndagen varje månad kl 19.30 om inte annat föreslås.
- Ordförande KA kallar till AU möten. 1:a och 2:a ordförande MK och HK kan också kalla till möte.

§ 17 - 08 Övriga ansvarsuppgifter
Inom HuS finns flertalet ansvarsuppgifter som fördelades enligt följande:
Styrelsen beslöt att:
- Utbildningsansvarig AU 
- Utställningsansvarig MK med hjälp av AL
- Tävling och aktivitetsansvarig MN med hjälp av SL
- Rasansvariga

        ¤ SRFL SL
        ¤   SRSL  HB
        ¤   SRLV AL
    Rasansvariga i klubbarna har ett samarbete och rapporterar vid varje ordinarie styrelsemöte.
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- Media/webb MK, HK, MoK samt Ida Thörneberg kontaktperson MK.
- PR HB, HK, MN kontaktperson MN.
  MK tar kontakt med Lars Ähdel, hemsidans grundare, för att diskutera avtalet som gjordes  
  2009. Avtalet skall omarbetas snarast.
- Mailansvarig LW
  LW delegerar ut inkomna mail till de styrelseledamöter frågan berör. LW skriver och ”tackar för
  mail och ber att få återkomma” inom en till 10 dagar beroende på frågans art.
-  Protokollansvarig LW
  LW lägger ut protokoll/minnesanteckningar på hemsidan när protokoll/minnesanteckningar är 
  justerade.
- Kontaktperson för SRFL          SL
- Kontaktperson för SRSL       HB
- Kontaktperson för SRLV           AL

§ 17 - 09 Reseersättning
Diskussion om kostnader för reseersättning samt om reseersättningen skall halveras för HuS vid 
eventuellt möte som också innebär möjligheten till utställning/tävling.
Styrelsen beslöt att:
- Reseersättning är 18,50 kr/mil.
- Full ersättning för HuS även om möjlighet till utställning/tävling finns.

§ 17 – 10 Signering av protokoll
Diskussion om HuS skall använda sig av digital signering eller om protokoll/minnesanteckningar
skall skickas via post.
Styrelsen beslöt att:
- Använda digitalt signering.
- Tidsperiod från möte tills protokoll skall vara färdigt för att läggas ut på hemsidan skall ske   
  snarast helst innan 10 dagar. 

§ 17 - 11 Mötet avslutas
KA avslutar konstituerande mötet och styrelsen ombeds påbörjar ordinarie möte.
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