
 
SLK Västra distriktet 

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde 

GMBK 2014-03-16 
Närvarande:    Förhinder: - 

Anette Johansson 

Anette Lundgren   

Bengt-Ove Bergqvist   

Jan Karlsson 

Stefan Johansson 

Ann Gustavsson 

Catharina Ellerström 

 

§ 14-1  Mötets öppnande 

 Ordförande Anette Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

 öppnat. 

 

§ 14-2  Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 14-3  Val av justerare 

Annette Lundgren valdes att jämte ordförande och sekreterare justera 

protokollet. 

 

§ 14-4  Val av vice ordförande 

 Jan Karlsson utsågs till posten som vice ordförande. 

 Val av sekreterare 

 Till sekreterare utsågs Catharina Ellerström 

 Val av kassör 

 Till kassör utsågs Stefan Johansson. 

 

§ 14-5  Au 

 Inget Arbetsutskott tillsätts av mötet. 

 

§ 14-6  Beslutsrätt 

Det skall vara minst tre ledamöter närvarande för att mötet skall anses 

beslutsmässigt. 

 

§ 14-7  Firmatecknare 

 Styrelsen beslutade att tecknare är Jan Karlsson och Stefan Johansson som 

 var och en för sig oberoende av varandra tecknar SLK/Västra distriktets firma 

 vad det gäller samtliga in och utbetalningar via postgirokonto samt internetbank. 

 

§ 14-8  Attestering 

Kassör och vice ordförande får var för sig attestera nödvändiga inköp utan 

styrelsens beslut på en summa till högst 1000 kr. 

 



 
SLK Västra distriktet 

§ 14-09  Kommittéer 

 Följande fördelning görs: 

Utställningar: Anette Johansson och Bengt-Ove Bergqvist ansvarar för denna 

kommitté. 

 Tävling och prov: Anette Lundgren ansvarar för denna kommitté. 

Hemsidan: Ann Gustavsson ansvarar för uppdatering och hantering av Västras 

hemsida. 

 

§ 14-10  Övriga frågor 

Priser till Västras utställningen i maj: Vi saknar bara foderpriser. Catharina 

Ellerström kontaktar foderföretag för förfrågan om sponsring.  

  

§ 14-11  Mötesplanering  

Mötestider bestäms eftersom och kallelser skickas via mail. Agenda skickas ut 

ca en vecka före mötet. 

 

§ 14-12  Uppdrag från årsmötet 

 Det fanns inga uppdrag från årsmötet. 

 

§ 14-13  Nästa möte 

 24/4 kl. 1900 (telefon). 

 

§ 14-14  Mötets avslutande 

 Ordförande Anette Johansson tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

  

Vid protokollet     

 

 

 

Catharina Ellerstöm/sekreterare    

 

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

Anette Lundgren/ledamot   Anette Johansson/ordförande 


