
Protokoll

Konstituerande möte för 
SSRK Västra avdelningen

Datum: 12 mars 2016
Plats: Brukshundklubben, Göteborgsavdelningen, Kallebäck, 
Göteborg 

§ 26 – 36

Närvarande: Berth Nilsson
Margareta Stigson
Eddie Nilsson
Susanne Arvidsson

Ej närvarande: Göran Lundgren
Lena Andreasson
Bert Andersson
Ida Nilsson
Peter Landén

§26. Mötets öppnande

Berth Nilsson hälsade alla närvarande ledamöter välkomna och förklarade 

mötet öppnat.

§27. Val av protokollförare

Mötet beslutade att välja Berth Nilsson som protokollförare under mötet.

§28. Val av justeringsman

Eddie Nilsson valdes att jämte ordföranden, justera protokollet.

§29. Konstituering

Styrelsen konstituerade sig sålunda:

Ordförande: Berth Nilsson

Vice ordförande och kassör: Göran Lundgren

Sekreterare, postmottagare, Apportören: Susanne Arvidsson

Retrieverjaktansvarig: Eddie Nilsson



Spanieljaktansvarig: Bert Andersson

Utställningsansvarig: Margareta Stigson

Utbildningsansvarig: Lena Andreasson

Information och PR: Ida Nilsson 

Viltspårsansvarig: Peter Landén

Till styrelsen adjungeras:

Tollingjaktansvarig: Titti Karlström

FB-R ansvarig: Carin Mortensen

§30. Arbetsutskott

Till arbetsutskott – att i akuta frågor kunna ta telefonbeslut som sedan tas 

nästkommande möte – utsågs ordföranden Berth Nilsson + kassören Göran 

Lundgren + sekreteraren Susanne Arvidsson jämte områdesansvarig i 

respektive fråga.

§31. Upphävande av firmatecknare

Tidigare firmatecknare kvarstår.

§32. Firmateckning och disposition av avdelningens medel

Avdelningens firma skall tecknas förutom av styrelsen, av ordförande och en 

ledamot, två i förening. I förening med ordförande Berth Nilsson är kassör 

Göran Lundgren avdelningens firmatecknare. 

Avdelningens medel skall disponeras av kassör Göran Lundgren och 

ordförande Berth Nilsson, vilka även var för sig skall disponera avdelningens 

postgirokonton. samt äga, likaledes att var för sig, rätt att utkvittera och 

uppbära penningmedel och handlingar av vad slag det vara må. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§33. Information till ledamöterna (tystnadsplikt etc)

Erinran om tystnadsplikt för ledamöterna.

Testamente gällande fastighet i närheten av Sjuntorp. 



§34. Funktionärsträffen och Representantskapsmöte

Funktionärsträff Stockholm, 23-24 april

Ordförande Berth Nilsson kommer att vara på plats för huvudstyrelsens 

räkning i anledning av organisationsutredningen. 

Retriever: Om det inte tillkommer någon ordförandeträff så bevakar Berth 

Nilsson retrieverjakt. Annars åker Eddie Nilsson.

Spaniel: Inget deltagande på detta seminarium. Åtagande inom avdelningen. 

Biggan Elofsson på plats för Hs spanielkommitté.

Viltspår: Peter Landén åker.

Utbildning: Lena Andreasson åker.

Exteriör: Inget deltagande på detta seminarium. Åtagande inom avdelningen.

FB-R: Inget deltagande på detta seminarium. Ansvarig ingår i Hs kommitté. 

Tolling: Inget deltagande på detta seminarium. Annat åtagande.

Information: Inget deltagande på detta seminarium. 

28 mars är sista anmälan, var och en anmäler sig själv. Samåkning ska ske i 

den mån det är möjligt.

Representantskapsmöte 14-15 maj 

En från avdelningen ska åka. 

Berth Nilsson kan inte åka, frågan diskuteras vidare. 

28 mars är sista anmälan.

§35. Nästa sammanträde

Ordinarie styrelsemöte

Måndagen den 4 april 18:30, Åvägen 3 Mölnlycke.

Vid detta möte fastställs två möten framåt.

§36. Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

_________________________ _________________________

Berth Nilsson, ordförande Eddie Nilsson
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