Protokoll fört vid SWKK:s konstituerande styrelsemöte i Lekeberga 2011 03 20.
Närvarande: Birgitta Ulväng, Sylvie-Ann Adolfsson, Gun Wiklund, Susanne Gustafsson,
Veronika Nyman, Keijo Isokääntä, Elsa Grenholm, Malena Asplund-Klasson.
Frånvarande: Meta Lönnberg, Larry Jones.
§ 1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande Birgitta Ulväng.
§ 2. Val av protokollförare för mötet.
Till protokollförare valdes Gun Wiklund.
§ 3. Val av justerare för mötet.
Till justerare valdes Elsa Grenholm.
§ 4. Godkännande av dagordning.
Dagordning saknades, varför mötet beslutade använda protokollet för förra årets
konstituerande styrelsemöte som dagordning för mötet.
§ 5. Konstituerande av styrelsen.
Som sekreterare valde styrelsen Elsa Grenholm. Hon kommer att fortsätta arbeta
huvudsakligen med medlemsinriktat arbete. Protokollförandet kommer även detta år att skötas
av andra styrelsemedlemmar.
Tidigare års kassör Sylvie-Ann Adolfsson har redan i november 2010 aviserat att hon önskar
avsäga sig kassörsuppdraget, men är villig att agera mentor åt en ny kassör under ett år. Vid
rundfrågning bland styrelsemedlemmarna visade sig ingen vara villig att åta sig uppdraget
som ny kassör, varför Sylvie-Ann blev tvungen att kvarstå på posten tills vidare.
Valet av vice ordförande gjordes även det som rundfrågning bland de närvarande
styrelsemedlemmarna. Som den sista att bli tillfrågad, sedan alla andra sagt nej till uppdraget,
åtog sig Gun Wiklund uppdraget.
Således blev uppdragen fördelade enligt följande:
Vice ordförande: Gun Wiklund
Sekreterare: Elsa Grenholm
Kassör: Sylvie-Ann Adolfsson
§ 6. Firmatecknare.
Birgitta Ulväng och Sylvie-Ann Adolfsson tecknar firman gemensamt, bankkonto och
plusgirokonto tecknas var för sig.
§ 7. Verkställande utskott.
Ordförande Birgitta Ulväng, sekreterare Elsa Grenholm och kassör Sylvie-Ann
Adolfsson utgör verkställande utskottet.
Birgitta åtar sig uppdraget att kontrollera om en suppleant får ingå i VU. Resultatet redovisas
vid nästa styrelsemöte.
§ 8. Kommittéer.
Medlemstidningen: Veronika åtar sig att färdigställa nästa nummer av bladet.
Förhoppningsvis kommer en ny redaktör att kunna utses inom den närmaste framtiden.

Frågan om vem som ska stå som ansvarig utgivare för medlemsbladet diskuterades. Då ett
byte är förenat med avsevärda kostnader, beslutades att Birgitta undersöker om det är möjligt
för Larry att kvarstå som ansvarig utgivare. Resultatet meddelas vid nästa styrelsemöte.
Tävlingskommittén: Sylvie-Ann Adolfsson, Ingegärd Wärnqvist och Maria Nyberg.
Adjungerad: Nils Drakenberg.
RAS-kommittén: Gun Wiklund, Meta Lönnberg, Susanne Gustafsson och Ingegärd
Wärnqvist.
Avelsråd: Gun Wiklund och Susanne Gustafsson.
Egenskapsbeskrivningskommittén: Veronika Nyman, Susanne Gustafsson, Maria Nyberg
och Malena Asplund-Klasson.
Samordnare för kontaktpersonerna: Elsa Grenholm.
Hemsidan: Sylvie-Ann Adolfsson och Maria Nyberg.
§ 9. Övriga frågor.
Medlemstidningen: Malena och Susanne ansvarar för materialinsamling till nästa nummer,
som får innehålla 24 sidor, manusstopp 10/4.
Larrys förslag om ny redaktör kollas upp.
Studiefrämjandets logga ska finnas med i medlemstidningen. Veronika kontaktar Meta om
detta. Även Royal Canins logga ska tas in eftersom företaget sponsrar vår tävling.
Hemsidan: Sylvie-Ann uppmanar all styrelsemedlemmar att sända in en presentation till
hemsidan.
Studiefrämjandets logga ska även in på hemsidan. Sylvie-Ann kontaktar Meta om detta.
Även Royal Canins logga ska tas in eftersom företaget sponsrar vår tävling.
Elsa rapporterar att Agria har visat intresse att annonsera i klubbens tidning. Hon får i
uppdrag att kontrollera om Agria även vill sponsra klubbens tävling.
Sylvie-Ann önskar slippa administrera medlemsregistret. Larry har tidigare visat intresse för
denna uppgift, varför Sylvie-Ann kommer att kontakta honom om uppgiften.
§ 10. Nästa styrelsemöte.
Nästa möte blir ett telefonmöte tisdag 5 april kl. 20.00.
§ 11. Mötets avslutande.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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