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Styrelsemöte nr 3/2022 

9 mars 2022 via Teams 

 

Närvarande 

Camilla Haglund (CH) 

Nicklas Kullberg (NK) 

Josefin Kullberg (JK) 

Birgitta Bärnsten (BB) 

Michell Boyle (MB) 

Hanna Karjalainen (HK) 

Marie Sandin (MS) 

Ludmilla Koslow (LK) 

Josefin Rosenlund (JR) 

Helena Odhe (HO) 

Ulrika Karlsson (UK) 

Frånvarande 

Cajsa Lidbeck (CL) 

Tilde Öhman (TÖ) 

Protokoll 

§ 23 Mötet öppnades av ordförande Camilla Haglund kl. 19.42 

§ 24 Nicklas Kullberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll 

§ 25 Dagordningen godkändes utan ändringar 

§ 26 Protokoll från konstituerande godkändes och lades till handlingarna 

§ 27 Rapport från 

 Ordförande: Inget aktuellt. 

 Sekreterare: Framtida dagordningar och protokoll kommer föras utan numrering av 

paragrafer, utan med en och samma mall med extra tillägg vid behov.   

Beslut att skapa en FB-grupp för styrelsen där vi kan ha omröstningar samt ladda upp 

dokument som ex. dagordning och protokoll. 
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Josefin (JK) mejlar och frågar webmaster om det finns möjlighet att publicera våra 

mötesprotokoll på hemsidan för att öka tillgängligheten för våra medlemmar att ta del 

av de beslut som fattas och vad som diskuteras av styrelsen. 

Alla poster i styrelsen tillsammans e-postadresser har skickats till webmaster för 

publicering på hemsidan. Önskan om att punkter till dagordningen ska inkomma till 

sekreteraren senast fem-sju dagar innan mötet. 

 Kassör: Saldo på kontot den 9/3: 101,460,02:- Mottagit faktura från webmaster som 

ska betalas. 

§ 28 Övriga frågor: 

 Material: Camilla (CH) kommer se över materialet hon fick med sig hem från årsmötet 

samt prata med T. Davidsson och O. Viktorsson vilket material som finns på våra 

träningsplatser och vad som eventuellt behövs kompletteras, lagas eller köpas in. 

Återkoppling på nästa möte. Släpet med material till tävlingarna behöver hämtas hos C 

& I. Lindholm utanför Ulricehamn och flyttas till Helena (HO) i Töreboda för förvaring. 

Marie (MS) löser transporten. Nya termosar till tävlingarna för vatten och kaffe 

behöver köpas in, kanske finns möjlighet till sponsring? Det finns också beslut från 

tidigare styrelse för inköp av ny el-maskin med hjälp av M. Andersson samt inköp av ny 

fyrhjuling, detta får vi återkomma till vid senare tillfälle när vi vet exakt vilket behov 

som finns med tanke på planer att försöka köra continues loop. 

 Donation: Styrelsen beslutar om att via FCI donera fem (5):- för varje medlem till 

hundägare/uppfödare som fallit offer för det pågående kriget i Ukraina. Förslag att 

man på kommande träningar ha göra något i stil med ”spring för Ukraina” där 

möjligheten finns att betala/donera en extra summa som går direkt till donationen. 

Camilla (CH) kontaktar C. Croneryd för antal medlemmar och för att ta reda på hur 

detta i så fall ska bokföras. 

§ 29 Beslutssammanfattning FB-grupp för styrelsen och donation till offren i Ukraina. 

§ 30 Nästa möte den 6 april kl. 19.30 via Teams. Hanna (HK) skickar ut inbjudan. 

§ 31 Mötet avslutas av ordförande kl. 20.31 

 

Underskrifter: 

 

Josefin Kullberg, sekreterare                                                     Camilla Haglund, ordförande 

 

 

 

Nicklas Kullberg, justerare 
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