
 
SLK Västra distriktet 
 
Protokoll fört vid konstituerande sammanträde SLKs Västra 
distrikt Backamo 2017-01-29 
 
Närvarande: Catharina Ellerström, Bengt-Ove Bergqvist, Stefan Johanson, Ann Gustavsson 
 
Frånvarande: Lena Wallin, Helena Bergström, Jennie Prytz 
 
§ 17-1  Mötets öppnande 

Catharina förklarade mötet öppnat och hälsade våra nya styrelsemedlemmar (i 
sin frånvaro) varmt välkomna in i Västras styrelse. 
 

§ 17-2  Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 17-3  Val av justerare 

Mötet utsåg Ann Gustavsson och Bengt-Ove Bergqvist att jämte ordförande 
justera protokollet. 
 

§ 17-4  a) Val av vice ordförande 
 Mötet utsåg Bengt-Ove Bergqvist till distriktsstyrelsens vice ordförande. 
 
 b) Val av sekreterare 
 Mötet utsåg Ann Gustavsson till distriktsstyrelsens sekreterare. 
 
 c) Val av kassör 
 Mötet utsåg Stefan Johansson till distriktsstyrelsens kassör. 
 
§ 17-5  AU 
 Inget arbetsutskott tillsätts av mötet. 
  
§ 17-6  Beslutsrätt. 

Minst tre ledamöter ska vara närvarande för att mötet ska anses beslutsmässigt. 
 

§ 17-7  Firmatecknare 
Styrelsen beslutade att utse Catharina Ellerström och Stefan Johannsson som 
firmatecknare för distriktet. Dessa kan oberoende av varandra teckna 
SLK/Västra distriktets firma vad gäller samtliga in- och utbetalningar via 
postgirokonto samt internetbank. 
  

§ 17-8  Attestering 
Ordförande och kassör får var för sig attestera nödvändiga inköp utan styrelsens 
beslut på en summa upp till 5 000 kr, men större inköp bör ändock stämmas av 
med styrelsen innan genomförande.   
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§ 17-9  Kommittéer 

a) Utställningar 
Bengt-Ove Bergqvist och Stefan Johansson utsågs att ansvara för denna 
kommitté. 
 

b) Tävling och prov 
Ann Gustavsson utsågs att ansvara för denna kommitté. Extern person 
kommer att tillfrågas som adjungerad. 
 

c) Hemsidan 
Ann Gustavsson utsågs att ansvara för denna kommitté. 

 
§ 17-10  Delegater till RS 

Redogörelse över de delegater som sedan tidigare utsetts till att representera 
distriktet vid den extra riksstämman i Mora 18 februari; Ann Gustavsson,  
Jan Karlsson, Anna-Karin Olsson, Lena Wallin och Pia Söderlund. 

 
§ 17-11 Övriga frågor 
 Ordförande skriver spalten till nästa nummer av Lapphunden. (Deadline 6 feb)
  
§ 17-12  Mötesplanering  

Mötestider för styrelsen kommer att bestämmas allt eftersom under 
verksamhetsmötet. 

 
§ 17-13  Uppdrag från årsmötet 

Mötet beslutade att, utifrån årsmötets tillägg till verksamhetsplan 2017 om 
aktiveringsdag, planera för att genomföra en sådan under verksamhetsåret.  

 
§ 17-14  Nästa möte 

Det beslutades att ett styrelsemöte ska hållas innan 18 feb då den extra 
riksstämman genomförs. 

 
§ 17-15 Mötets avslutande 
 
 
 
 
Vid protokollet Justeras  Justeras 
 
 
 
Ann Gustavsson Catharina Ellerström Bengt-Ove-Bergqvist 
  
 
 


