
Konstituerande möte 140209 

SSRK Umeåsektionen 

 
Plats: Folkets Hus 

§§ 1-16 

 

Närvarande: 
Björn Bjuggren, ordförande 

Vendela Jonasson 

Ulrika Larefalk 

Anna Öhman 

Lena Näslund 

 

 

Frånvarande: 

Susanne Forsner 

Markku Haapamäki 

Britt-Marie Nordgren  

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande Björn Bjuggren öppnar mötet. 

 

§ 2 Val av justerare 

Styrelsen beslutar att utse Anna Öhman att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordning 

Genomgång av dagordning. Styrelsen godkänner denna. 

 

§ 4 Val av sekreterare 

Styrelsen beslutar att välja Vendela Jonasson som styrelsesekreterare. 

 

§ 5 Val av kassör 

Styrelsen beslutar att välja Ulrika Larefalk som kassör. 

 

§ 6 Val av ansvarig för jakt-retriever 

Styrelsen beslutar att välja Susanne Forsner som ansvarig för jakt-retriever. 

 

§ 7 Val av ansvarig för jakt-spaniel 

Styrelsen beslutar att avvakta till nästa möte med att utse en ansvarig för jakt-spaniel. 

 

§ 8 Val av viltspårsansvarig 

Styrelsen beslutar att välja Anna Öhman som ansvarig för viltspår. 

 

§ 9 Val av utbildningsansvarig 

Styrelsen beslutar att välja Lena Näslund till utbildningsansvarig. 

 

§ 10 Val av uställningsansvarig 

Styrelsen beslutar att välja Britt-Marie Nordgren som utställningsansvarig. 

 



§ 11 Val av vice ordförande 

Styrelsen beslutar att välja Lena Näslund till vice ordförande. 

 

§ 12 Omedelbar justering 

Styrelsen beslutar om omedelbar justering av §§4-11.   

 

§ 13  Firmatecknare för Umeåsektionen. 

Styrelsen beslutar att klubbens firma ska tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

 

§ 14 Disposition av klubbens medel. 

Styrelsen beslutar att klubbens medel ska disponeras av Björn Bjuggren personnr, 490411-

0279 och Ulrika Larefalk, personnr; 640821-1685, vilka var för sig ska disponera klubbens 

plusgirokonto, samt äga, likadels var för sig, rätt att utkvittera och uppbära penningmedel och 

handlingar av vad slag det må vara. 

 

§ 15 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 16 Nästa möte 

Styrelsen beslutar att nästa möte blir onsdagen den 5/3 kl. 18.00 på NCC. 

 

Underskrifter: 

Protokollförare:  Mötesordförande 

  

 

…………………………… …………………………... 

  

Vendela Jonasson  Björn Bjuggren 

   

Justerare:  

 

……………………………….  

  

Anna Öhman 


