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Närvarande styrelsemedlemmar: Teresa Lejenäs, Maria Nilsson, Håkan Klaar. 
Mötessekreterare: Tina Ahlman 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Teresa förklarar mötet öppnat.  
   .  
§2 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§3 Val av justerare  
 Maria väljs till att jämte ordförande justera protokollet.  
   
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående mötes protokoll fanns inte till hands och får därför gås igenom vid ett senare tillfälle.   
   
§5 Inkomna skrivelser  
 Sekreteraren har meddelat att inga skrivelser inkommit.  
  
§6  Kassörens rapport 

Teresa meddelar att det är fortsatta problem för kassören att få tillgång till postgirot hos Nordea.  
Då vi hade samma problem vid kassörsbytet förra året diskuterades att eventuellt byta bank. 
Håkan kontaktar några andra banker för att höra vad de har för lösningar för föreningar.   

  
§7  Hemsidan 

Maria mailar Mats och Lars om behörigheter till östras sida och uppdatering om vilka som får 
mail som går till östras adress.  

   
§8 Aktiviteter    

Klubbdagen blir i Lillsjön Kungsängen, samma plats som förra gången, lördag 21 september. Vi 
letar föreläsare.  

  
§9 Utställning Österbybruk 8 september 

Bo Skalin är bokad som domare. Vi skaffar eventuellt en reservdomare. Sista anmälnings- och 
betaldatum måndag 12 augusti.  
 

§10 Utställningar 2014 och 2015  
Den första utställningen 2014 är satt till den 1/6 i Stockholm men styrelsen har diskuterat att 
under hösten 2013 när möjlighet finns att ansöka om ändringar, flytta den till den 25 maj för att 
den inte ska ligga så nära Riksstämman. Domare blir Ambjörn Lindqvist. Vi planerar att skaffa 
en reservdomare.  
 
2014 års andra utställning är 14 september i Österbybruk.  

 
Östras utställningar 2015 blir fredagen den 15 maj (Riksstämma på lördagen) i Furuvik samt 
lördagen den 19 september i Stockholm.  

 
§11 Övriga ärenden 

Teresa meddelar att hon blev vald som ordförande i centralstyrelsen på förra helgens 
riksstämma men att det inte ska påverka hennes ordförandeskap i östra.  

  
§12  Ärenden som ej får diskuteras utanför styrelsen innan styrelseprotokollet är justerat. 
 Inga.  
 
§13    Nästa möte  
 Den 1 juni hemma hos Håkan.   



 
§14  Mötets avslutande 
 Ordförande avslutar mötet.  
 
   
   
  
 
______________ _______________       _______________ 

Teresa Lejenäs Tina Ahlman   Maria Nilsson 

Ordförande             Sekreterare        Justerare 

 

 

 


