
SVENSKA HUNDKLUBBEN

PROTOKOLL FRAN
2009-03-2r

KONSTITUERANDE MOTE
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Niirvarande: Ane H6kansson, Susanne Ah16n, Jan-Lennart Andersson, Agneta Forshell, Maj-

Britt Sandberg, Kjell Ryman, Mikael Larssono Ase Rdnnblom Gustafsson, Marie Mattsson.

Frinvarande: Ulla Stiiiiv

Miitets iippnande
Ane Hikansson <ippnade md,tet och hdlsade samtliga ledamdter och suppleanter viilkomna.

Ase R<innblom Gustafsson utsfiLgs att ftira protokoll.

Faststiillande av dagordning
Dagordningen faststdlldes.

Val av justerare
Jan-Lennart Andersson och Susanne Ahl6n valdes att, tillsammans med ordftiranden,
justera protokollet.

Val av kassaftirvaltare
Jan-Lennart Andersson valdes till kassaftirvaltare.

Val av sekreterare samt vice sekreterare
Ulla Stiiiiv valdes till sekreterare och Ase Rdnnblom Gustafsson till vice sekreterare.

Val av arbetsutskott
Ordforande Ane Hikansson, kassafbrvaltare Jan-Lennart Andersson och sekreterare Ulla

St?iiiv utgdr arbetsutskott.

Utkvittering av viirdehandlingar
Ordftjrande Ane Hikansson samt kassaftirvaltare Jan-Lennart Andersson har, var ftir sig,

ratt att kvittera ut vdrdehandlingar.
Denna paragraf forklarades som omedelbart justerad'

Attestriitt
Ordforande Ane Hikansson samt kassafijrvaltare Jan-Lennart Andersson har, var for sig,

ratt attattestera riikningar och teckna Svenska Hundklubbens firma'

Denna paragraf forklarades som omedelbart justerad.
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$e Attestriitt fiir Svenska Hundklubbens utstiillningskommitt6
Beslutades att awakta utstiillningskommitt6ns konstituering. Till dess har ordforande Ane

Hikansson samt kassaforvaltare Jan-Lennart Andersson, var ftir sig, rdtt att affestera

riikningar och teckna Svenska Hundklubbens utst?illningskommitt6s firma.
Denna paragraf forklarades som omedelbart justerad.

Attestriitt fiir Svenska Hundklubbens tiivlingskommitt6
Mikael Larsson har r[tt att attestera riikningar och teckna Svenska Hundklubbens
tiivlingskommitt6s firma.
Denna paragraf ftirklarades som omedelbart justerad.

Ansvarig utgivare av Vira Hundar
Som ansvarig utgivare utsigs Ane Hikansson.

Ovriga frflgor
Mottagare tivlingsresultat.
Ase Rdnnblom Gustafsson tar emot tiivlingsresultat tills CTK inom sig utsett
resultatmottagare.
tr'iirvaring av utstiillningskommitt6ns material.
CS awaktar UKs m6te 25 mars 2009 och vad man inom kommitt6n kommer fram till.

Telefonmiiten.
Agneta undersdker priser.
Kontaktlista.
Jan-Lennart Andersson skriver kontaktlista och s?inder samtliga ledamtiter och suppleanter.

Niista miite.
Ndsta mote sondag 29 marc kl. 9.00 i Sodert2ilje.

Avslutning
Ordforande Ane Hikansson tackar alla for visat intresse och avslutar motet.
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Justeras:

J*dG^o
Vice rikssekreterare
Ase Ronnblom Gustafsson

5,cxor\rtL CI,iile.4
Justerare
Sussie Ahl6n

Riksordftirande
Ane Hikansson
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Justerare
Jan-Lennart Andersson
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