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Styrelsemöte nr 8/2022 

7 september 2022 via Teams 

 

Närvarande 

Nicklas Kullberg (NK) 

Josefin Kullberg (JK) 

Birgitta Bärnsten (BB) 

Michell Boyle (MB) 

Hanna Karjalainen (HK) 

Ludmilla Koslow (LK) 

Camilla Johansson (CJ) ordf. PKLC, adjungerad till hela mötet 

Frånvarande 

Ulrika Karlsson (UK) 

Tilde Öhman (TÖ) 

Protokoll 

1. Mötet öppnades av mötesordförande Nicklas Kullberg kl. 19.32 

2. Nicklas Kullberg valdes till mötesordförande och Michelle Boyle valdes att jämte 

mötesordförande justera dagens protokoll 

3. Dagordningen godkändes utan ändringar 

4. Protokoll nr 7 godkändes med dubbla texter under Punkt 5/ kassör och lades till 

handlingarna 

5. Rapport från 

• Vice ordförande: NK kommer i egenskap av vice ordförande leda kommande 

styrelsemöten tills en ny ordförande tillsätts vid nästa årsmöte. NK har varit i kontakt 

med banken angående tvåstegsverifiering och vi beslutar att ordna det tillsammans 

med övriga rutiner som behöver ses över så fort vi har en kassör. Tillsvidare har NK 

tillgång till kontot som firmatecknare. Lånet från PKLC på 30,000: - har kommit in på 

vårt konto.  

• Sekreterare: Mötet beslutar att publicera texten om bedrägeriet som JK skrivit på vår 

hemsida för våra medlemmars kännedom. Texten har godkänts och justerats av 

ordförande i PKLC- C. Johansson samt ordförande i SvVK/ HS- J. Oinonen. Den texten 
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som inkommit via mail till styrelsen från C. Haglund kommer vi gå igenom tillsammans 

vid nästa möte när vi har fått alla dokument och fakta som krävs för att ge en rättvis 

bild. 

6. Prov: 

• Kristianstad: NK har ordnat så allt material som behövs från oss kommer på plats.  

• Mariestad: Vi bestämmer datum för två planeringsmöten, den 27/9 kl. 19.30 samt 

3/10 kl. 19.30. JK och BB ska inventera rosetterna. BB och MB tillsammans med CJ 

ansvarar för lunch och frukost till alla funktionärer. De kommer troligen också få 

ytterligare hjälp av L. Larsson samt A-M. Boyle. NK kontaktar ridklubben för att 

bekräfta det nya arvodet på 2500: - då det inte finns något kontrakt ännu. Släpet 

behöver inventeras och vi ska se över vad för material/saker vi behöver till provet för 

att se om med finns möjlighet att låna från andra klubbar för att hålla utgifterna nere. 

7. Övriga frågor: 

• Styrelsen: Fem medlemmar av styrelsen har valt att avgå sen förra mötet - Camilla 

Haglund, Marie Sandin, Josefin Rosenlund, Cajsa Lidbeck och Helena Odhe samt att BB 

har valt att lämna sin post som kassör. Inget nytt konstituerande möte utan posterna 

kommer tillsättas vid nästa ordinarie årsmöte. Valberedningen är informerad och 

kommer bjudas in till nästa ordinarie styrelsemöte. Tillsvidare skall vi försöka 

adjungera in en kassör som kan hjälpa oss resterande tid. Beslut att vi tillåter Gunilla 

Kock Hansson får ta del av dokument samt mail angående bedrägeriet tillsammans 

med BB för tips och råd. 

 

8. Beslutssammanfattning: Punkt 5-Text till hemsidan, tvåstegsverifiering. Punkt 7-Gunilla 

Kock Hansson i egenskap av jurist 

9. Nästa möte: 15 september 

10. Mötet avslutas av mötesordförande kl. 21.50 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

    

Josefin Kullberg, sekreterare                                                     Nicklas Kullberg, mötesordförande 



 

3 
 

 

 

 

 

Michelle Boyle, justerare 


