
Svenska Lapphundsklubben 

Östra distriktet 

 

 1 den 27 mars 2016 

 

 

Protokoll Konstituerande styrelsemöte 

När: 27 Mars 2016, klockan 19:30 

Plats: Telefonmöte 

 

Närvande: 

Cattlin Marques, Ordförande Fredrik Svarén, Vice Ordförande 

Jenny Andersson- Mård, sekreterare  Mona Fagerbrink, ledamot 

Karolina Ross, suppleant 

 

Anmält förhinder: Christine Olsson, Sosso Killic 

 

§ 1.) Mötets öppnade 

Ordförande Cattlin Marques förklarade mötet som öppnat och hälsade alla 

deltagare välkomna. 

 

 

§ 2.) Fastställande av dagordningen 

Mötet granskade dagordningen och fastställde den.. 

 

 

§ 3.) Val av justerare 

Mötet valde Fredrik Svarén som justerare. 

 

 

§ 4.) Val av vice ordförande, sekreterare och kassör 

Mötet beslutade att välja Fredrik Svarén till vice ordförande, Jenny Andersson-

Mård som sekreterare och Karolina Ross till kassör inom distriktet. 

 

 

§ 5.) Val av firmatecknare 

Mötet beslutade att Cattlin Marques xxxxxxxx-xxxx och Karolina Ross 

xxxxxxxx-xxxx att var och en för sig att teckna föreningens firma samt plusgiro. 

 

  



Svenska Lapphundsklubben 

Östra distriktet 

 

 2 den 27 mars 2016 

§ 6.) Mötesdatum under våren och sommaren 

Mötet diskuterade i frågan om vilka mötesdatum som ska gälla under våren och 

den tidiga sommaren. Onsdagen den 27 april kl 19:30 och söndag den 5 juni kl 

19:30 planerar styrelsen att ha möte.  

 

 

§ 7.) Övriga frågor 

 

7.1. Mötet diskuterade kring att eventuellt anordna en föreläsning i Anatomi i distriktet 

med en exteriördomare som föreläser.  Mötet beslutade att undersöka vilka 

möjligheter som finns för detta och undersöka eventuell föreläsare och kostnad.  

 

7.2. Mötet beslutade att Cattlin Marques ska ansvara för kontakten med SLK 

webbkommité för att meddela styrelsen nya konstitution. 

 

7.3. Mötet diskuterade åter frågan om att anordna ett helgläger tillsamans med Nedre 

Norra distriktets styrelse. Frågan fördes på tal på mötet den 7 februari 2016. 

Styrelsemedlemmarna Karolina Ross och Cattlin Marques kommer att arbetar vidare 

med frågan och även föra en dialog med Nedre norra distriktets styrelse. 

 

 

§ 8.) Nästa möte 

Ordförande meddelar övriga medlemmar att nästa mötet kommer att gå av 

stapeln den 27 april kl 19:30. 

 

§ 9.) Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

____________________________                     ____________________________ 

Cattlin Marques                                                    Jenny Andersson-Mård 

 

 

 

____________________________ 

Fredrik Svarén 


