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Datum:  16 december 2020 

    Tid: 19.00 

    Plats: Telefonmöte 

      

Närvarande      Ej närvarande 

Eva Joelsson     Mats Niveborn 

Peter van der Steen    Christina Hüttner 

Maria Pagmark   Solveig Normann 

Agneta Hermansson 

 

      

    

 §1.Mötets öppnande 

Ordförande Eva öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

För mötet valdes de två suppleanterna Maria Pagmark och Agneta Hermansson till ordinarie 

ledamöter. 

 §2.Val av sekreterare för mötet. 

Styrelsen valde Peter som sekreterare för mötet. 

§3.Val av justeringsman för mötet. 

Styrelsen valde Agneta som justeringsman för mötet 

§4 Godkänna dagordningen. 

Styrelsen godkände dagordningen. 

§5.Föregående mötesprotokoll 

Hänsköts till nästkommande möte 

§6 Ekonomisk rapport 

Inget att rapportera 

§7 Inkommande handlingar 

SKK: Webb-information om hur Coronaläget för det olika sektionerna. Eva deltog 

Information och rekommendationer om hur rasklubbar, specialklubbar samt lokal-         av-

delningar skall förhålla sig till det rådande läget  

 

SvTek: Informerade i enlighet med SKK rekommendationer hur man kan//bör förhålla sig till 

de stundande årsmötena. 
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§8 Utgående handlingar 

Inget att rapportera 

 

§ 9 Rapporter/Aktuella ärenden 

 

Mats Niveborn önskar avgå med omedelbar verkan. 

 Mötet diskuterade frågan. Mötet beslutade att Peter van der Steen går upp som t.f. 

vice ordförande. För sekreterarposten tillfrågades 1:e suppleant Maria Pagmark, som 

tackade nej till uppdraget. 2:e suppleant Agneta Hermansson går därför upp som le-

damot och t.f. sekreterare.  

 

Årsmötet: Mötet diskuterade årsmötet med stöd av den information som sänt ut från 

SKK och SvTek.  

 Mötet beslutade att i enlighet med rekommendationerna skjuta upp årsmötet till 

2022. 

 Information till medlemmarna kommer att läggas ut på hemsidan där det också kom-

mer finnas en kort information om hur årsmötet 2022 kommer gå till. Eva ordnar tex-

ten. 

 

Hemsidan: Eva tillsammans med webbmastern gå fortlöpande igenom hemsidan. 

 

FB: Klubbens FB-sida har nu återfått sitt tidigare namn 

.   

Jubileet -22: Inget att rapportera 

 

        § 10 Övriga frågor. 

           Inga övriga frågor förelåg. 

        §11 Nästa möten 

        Nästa möte, Telefonmöte. måndagen den 11 januari 2021, kl 19.00.  

         §11 Mötet avslutas. 

Ordförande tackade och avslutade därefter mötet. 

                     

 Vid protokollet 

 

……………………………………………………. 

Peter van der Steen 

Sekreterare för mötet 
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  …......................................................                         …..........................................                   

Eva Joelsson       Agneta Hermansson 

Ordförande           suppleant/t.f. ledamot 

 

   

 

                           


