
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR EXTRA 

STYRELSEMÖTE 

Datum: 2017-12-17 kl: 14:00          

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: 

Else-Marie Lundin (ordförande), Cecilia Uddman, , Mattias Widenstjärna, Lise-Lotte Andersson och 

Eva-Lena Cronhamn 

1. Mötets öppnade

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Diskussion om den uppkomna situationen

Diskussion om vad som hänt och varför Gunilla hoppat av som ordförande. 

Vid diskussion med valberedningen framkommer att valberedning har lämnat förslag om ny ordförande 

varför Gunilla Fredin valt att avgå.  

Valberedningen genom Danielle lämnar information.  

Else-Marie anser att saken inte skötts på ett korrekt sätt eftersom en stor del av styrelsen inte vetat om 

att det letats efter en ny ordförande . 

Noteras att Ing-Marie Lindberg hoppar av valberedningen eftersom hon är förslagen som ledamot till 

styrelsen. 

3. Hantering av praktiska saker

Emma vill endast ha ett kontrakt fram till sommaren. Anna och Tereze ska få förlängda städkontrakt. 

Cecilia tar fram nya kontrakt och diskuterar med Emma angående tid och timmar. 

Lotta fortsätter att hålla kontakten med praktiska gymnasiet. Lotta håller även i medlemsmötet på 

annandag eftersom ordförande inte kan delta. Noteras att inte heller sekreteraren kan delta varför Eva-

Lena Cronhamn åtar sig att skriva protokoll. 

Styrelsen diskuterade frågan om att skriva motion till SBK Skåne angående att distriktet ´bör arbeta för 

att ordna mark till lokalklubbarna. Beslutas att nytillträdd ordförande kan ordna detta efter årsmötet. 
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Lotta får i uppgift att ta fram verksamhetsberättelse och medlemsbrev med hjälp av Danielle. 

Beslutas att skicka blommor till Katrine och Gunilla som tack för det som varit. 

Diskussion om hur man får sektionerna att arbeta tillsammans.  

Med anledning av att Robert är sjuk får Lotta ( Lise-lotte Andersson)  i uppgift att se till att hon får en 

bankinlogg till klubbens konto samt att få tillgång till bokföringen. Styrelsen beslutar alltså att Lotta får 

firmateckningsrätt och kassörsbefogenheter tills vidare. 

4. Nästa möte  

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 22 januari 2018 kl 19:00. 

 

5. Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

……………………………. …………………………….

Else-Marie Lundin, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare 
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