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Svenska Agilityklubben 2–2018
Protokoll fört vid telefonmöte 22 februari 2018
Närvarande:
Christianne Simson, ordförande
Fredrika Jonasson, vice ordförande
Sven Åfeldt, kassör
Mija Jansson, ledamot
Kristin Tuomisto, ledamot
Lena Holmqvist, sekreterare, suppleant
Josefin Mälman, suppleant
Eva Silfverberg, suppleant (f o m §18)
Adjungerade:
Per-Inge Johansson, hedersordförande i Svenska Agilityklubben
Ewa Lundin, Svenska Agilityklubbens kansli (f o m §18)

§13 Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§14 Val av justerare
Josefin Mälman valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§15 Fastställa dagordning
Dagordningen fastställdes.
§16 Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§17 VU-beslut/E-postbeslut
Inga beslut tagna sedan förra mötet.
§18 SAgiK tävling
Ordförande redogjorde för det arbete som pågår i och med köpet av SAgiK tävling. Beslut om
vilken offert och vilket/vilka företag som ska ta hand om överföring, drift och förvaltning tas
så snart alla kostnadsförslag gåtts igenom.
§19 Ekonomi
Vår kassör redogjorde för den rapport som delgetts alla i styrelsen.
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§20 Årsmötet 2018
 Verksamhetsberättelser 2017 och verksamhetsplaner 2018 gicks igenom.
Beslut; samtliga dokument ska gås igenom en gång till för att kunna publiceras i god tid innan
årsmötet.
 Motioner
9 motioner har inkommit som kommer att besvaras till årsmötet.
§21 Nästa möte
Nästa möte är årsmötet den 17/3 i Kristianstad.
§22 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet och tackade alla som deltagit i mötet.

Vid protokollet

Justeras

Lena Holmqvist, suppleant, sekreterare

Christianne Simson, ordförande

Josefin Mälman
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Följande handlingar har undertecknats den 2 mars 2018
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Handlingarna är undertecknade av
2018-03-02 00:07:06 (CET)

Christianne Simson
ch.simson@gmail.com
213.67.187.146

Undertecknat med Touch

2018-03-01 18:29:32 (CET)

Josefin Mälman

josefinnifesoj@hotmail.com
194.218.243.154
Undertecknat med Touch

2018-03-01 18:20:33 (CET)

Lena Holmqvist

lena.holmqvist@gmail.com
90.224.209.166
Undertecknat med Touch
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