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Beslutslista till protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte, 
Kopparbo 2014-07-12 
  
KVARSTÅENDE BESLUTSPUNKTER  

 

Kvarstående beslutspunkter från protokoll nr 3/2013, konstituerande mötesprotokoll samt 

protokoll nr 1/2014.  

 

Protokoll no 3/2013  
 

Beslut 24/13 Kvarstår. Webbmastern lägger in samtliga krav och rekommendationer på 

annonserna som finns på hemsidan. Detta sker efter diskussion och beslut i avelskommittén.  

 

Övriga beslut: Genomförda  

 

 

Konstituerande styrelsemöte, protokoll: 

 
Beslut 1/2014: Kvarstår. Styrelsen beslutade att handkassan i Riesenshopen överförs till 

Plusgiro och fullmakten som innehas av tidigare ansvarig för Riesenshopen Gerd Roden 

återkallas. Kassören ansvarar för detta.  

 

Beslut 4/2014: Kvarstår. Styrelsen uppdrar till respektive LO-område att utse ombud till 

SBK distriktsmöten. Kerstin Petersson får i uppdrag att ta fram SBK distriktens geografiska 

område i syfte att se hur dessa berör LO: na.  

 

Protokoll no 1/2014  

 

Beslut 6/2014: Styrelsen beslutade att ordförande kontrollerar redovisningen av 

ingående post.  

    

Beslut 7/2014: Styrelsen beslutade att ordförande kontrollerar redovisningen av 

utgående post. 

 

Beslut 10/2014: Mathilda Gabre och Hans Gunnarsson får i uppdrag att organisera 

information kring aktivitetsombuden för publicering av ytterligare information samt 

Sverigekarta i kommande nummer av RiesenNytt och hemsidan. Arbetet med 

hemsidan kommer även att involvera webmasters.    

 

Beslut 13/2014: Styrelsen utser vice ordförande Hans Gunnarsson till t f ansvarig och 

koordinator för test och beskrivning i SRSK. I detta uppdrag ingår att inventera vilka 

beskrivare och funktionärer vi har inom Riesenklubben samt att se över 

arbetsordningen för att anordna test i SRSK: s regi.  
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NYA BESLUTSPUNKTER  

 

Beslut tagna vid styrelsemötet 2014-07-12, Kopparbo 

 

Beslut 17/2014: Ordföranden och kassören får ett gemensamt uppdrag att ta fram 

förslag på hur verifikationstexterna kan skrivas. Annica H bistår med sin kompetens 

inom området.  

 

Beslut 18/2014: Styrelsen beslutade att Jarmo Renner ska ges fullmakt att jämte 

kassören teckna Plusgiro Förlagsartiklar 21 58 80-6. Kassören ansvarar för detta.  

 

Beslut 19/2014: Styrelsen beslutar att skicka ytterligare två deltagare till SBKs 

regelkonferens förutom Hans Gunnarsson och Alf Karlström.  

 

Beslut 20/2014: Styrelsen föreslår medlemsmötet att skrivelsen tas upp på nästa 

årsmöte med ändringen att endast utlandsmedlemsavgiften ändras och likställs med 

avgift för svensk medlem, 250:-. Ingen anledning finns som motiverar en höjning av 

även familjemedlemsskapet till 250:- 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Hans Gunnarsson   Pia Vevle 

protokollförare   ordförande 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

  

Annika Holmgren 

protokolljusterare 
 


