
Protokoll Konstituerande Styrelsemöte 20220302 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Martin öppnar mötet. 

Deltagare: Martin Nordevik, Robert Olsson, Therese Johansson, Angelica Abrahamsson, Malin 
Mossenmark, Britta Abenius, Hannah Pettersson, Niklas Byström, Elin Sehlstedt och Anna 
Sundalen(distans)  

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

§ 3 Val av sekreterare 

Elin Sehlstedt valdes till sekreterare 

§ 4 Val av två justerare 

Robert Olsson och Angelica Abrahamsson valdes till justerare 

§ 5 Upprop och presentation av styrelse 

Styrelsens medlemmar gör en snabb presentation av sig själva. 

§ 6 Information gällande inloggningar, larm, mm. 

Styrelsens medlemmar får information gällande larm till stugorna och inloggning till klubbens teams 
sida. 

§ 7 Beslut om firmatecknare 

Det beslutades att firmatecknare för klubben 2022 är 

- Angelica Abrahamsson, pers nr 880505-4809 

- Martin Nordevik, pers nr 731228-4990 

Var för sig 

§ 8 Dispositionsrätt konton 

Det beslutades att Angelica Abrahamsson får disponera klubbens konton (Tjörns Sparbank och 
Bankgirot). Anna Sundalen har möjlighet att se (men inte utföra) transaktioner med hjälp av bankdosa. 

§ 9 Mål 2022 

Gick igenom klubbens mål för år 2022 

 



§ 10 Utse sektorsansvariga att ansvara inför styrelsen till respektive kommitté 
eller arbetsgrupp samt att dessa presenterar en kommitté eller 
arbetsgruppvid nästa styrelsemöte för godkännande. 

Det beslutades att följande personer till sammankallande i klubbens                       
sektorer och kommittéer 

HUS   Martin Nordevik 

LYDNAD OCH BRUKS Therese Johansson och Anna Sundalen 

RUS  Anna Sundalen och Niklas Byström 

PR  Malin Mossenmark 

TJÄNSTEHUND Niklas Byström 

AGILITY  Britta Abenius 

RALLYLYDNAD Angelica Abrahamsson 

UNGDOM  Sektorn läggs vilande, tas upp om intresse finns 

KÖK  Gemensamt ansvar 

STUG  Robert Olsson 

 

Det beslutas att tävlingssektorn byter namn till Lydnad och Brukssektorn, tävlingar och 
aktiviteter kommer att planeras inom respektive sektor. 

Det frågas om specialsök ska bli en egen sektor? Martin kollar om intresse finns. 

Det beslutas att starta en PR sektor som ska ha hand om Hemsida, nyhetsbrev till 
medlemmar och klubbens sociala medier. 

Samtliga sammankallande tänker till nästa gång igenom vilka ytterligare deltagare som 
kan ingå i sektorerna. 

 

§ 11 Distriktsombud 

Det beslutas att Martin Nordevik är kontakt med klubbens distriktsombud. 

§ 12 Val av VU  

Det beslutas att hela styrelsen samverkar. 

 



§ 13 Nya beslutsärende  

Det beslutas att ha ett extra insatt möte i Juni angående klubbens ekonomi för att se hur vi ligger till 
med budget och resultat. 

§ 14 Övriga frågor  

• Hemsidan behöver uppdateras. Robban kollar om det går att byta plattform till en som är 
enklare att använda och uppdatera. Varje sektor får i uppgift att se över vad som ska tas bort 
eller ändras på respektive flik på hemsidan. 

 

• Frågan om vi ska uppdatera med en presentation av den nya styrelsen på facebook ställs. Det 
beslutas att en presentation görs på klubbens hemsida. 

 

• Det påpekas att de beslut som ibland tas via styrelsens messenger grupp måste tas upp på 
nästa styrelsemöte så att de protokollförs. 

 

• Några av styrelsens medlemmar kommer att behöva ha tillgång till medlem on-line, Angelica 
uppdaterar de berörda om hur det fungerar. 

 

• Elin har varit i kontakt med Non-Stop Dogwear och undrar om det hade varit intressant med 
någon typ av aktivitet för klubbens medlemmar där Non-Stop Dogwear kommer och visar upp 
och pratar om sina produkter. Det föreslås att detta tas i samband med ett medlemsmöte, Elin 
pratar med Non-Stop. 

 

• Det planeras två stycken fixardagar på klubben under året,                                                     
8/5 kl10,00-14,00 och 4/9 kl10,00-14,00 

 

§ 15 Förslag planering av styrelsemöte 2022 

• Styrelsemöten 6 april, 3 maj, 16 juni, 23 aug, 21 sept, 18 okt, 16 nov, 14 dec, 
18 jan-23.  

Datumen för styrelsemöten godkänns preliminärt 

• Medlemsmöten efter styrelsemötena den 3 maj och 21 sept. 

Datumen för medlemsmöten godkänns preliminärt, datumet för första 
medlemsmötet beslutas vid nästa styrelsemöte 

• Det beslutas att Valberedningen bjuds in till mötet 23 augusti  



 

Ekonomiuppföljning 16 juni. 

Budgetmöte den 14 december.  

Årsmöte 7 februari 2023 Kl:18:30. 

Förslagen för Ekonomiuppföljning, Budgetmöte och Årsmöte godkänns preliminärt 

 

§ 16 Mötets avslutning 

Nästa Möte 6/4 kl 18,30 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

 

Elin Sehlstedt 

Ordförande 

 

Martin Nordevik 

Justerare 

 

Robert    Angelica 

Olsson    Abrahamsson 

 

 

 


