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Närvarande:  Thord Byström (ordförande) 
   Folke Lötborn (vice ordf) 
   Malin Johansson (sekreterare) 
   Lennart Eriksson (kassör) 
   Lisa Druse (suppleant 3)  
   Madelene Dahlgren (suppleant 2) 
 

Anmält förhinder Camilla Rönnqvist (suppleant 1) 
    Maria Drangel (ledamot) 
       
Öppnande  § 2.1 

   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  

 
Dagordning  § 2.2 

Dagordningen godkändes. 
 

Val av   § 2.3 
Justerare Lennart Eriksson valdes att jämte ordförande och sekreterare justera 

protokollet. 
. 
 
Föregående  § 2.4 
protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
   
Ekonomisk  § 2.5 
Rapport                   Summa på plusgiro 119.462:- kassa: 294:- 
 Lennart har betalt in VM laget i IPO ca 900:- 
 
 Antalet medlemmar är i dagsläget 456 st. 
 
Skrivelser in/ut § 2.6 
 Inkomna: 
 SBK info via mail. 
  
 Tidigare frågor § 2.7 
   Tryckningen av tidningen gick till Ahlorginals tryckeri. 
  

Gällande Skånes LO angående eskande av pengar för sin utställning 
2009, beslutade styrelsen att stå för stambokföringsutgiften på 1740 
kronor. Därefter anser styrelsen fordran avskriven. Detta är en en 
gångsföreteelse.   

 
Medlemsmötet § 2.8 
 Malin eller Lennart sitter som ordförande och Madde D som 

sekreterare. 
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 Dagordningen för mötet är mailad till hemsidan. 
 
   
Rapporter  § 2.9 
   Malin informerade om kongressen och en del viktiga beslut. Bl.a.  
   Rasklubbarna får uppskov med stadgarna till 20110401.  

MH kommer även att finnas kvar som ett krav för tävlande i 
bruksgrenarna. 
Madde D informerade om diskussionen som var på fredagskvällen 
gällande Rasklubbarnas RAS. 
   

 
Nya frågor  § 2.10 
 Gällande RM 2011 – Styrelsen beslutar efter att förfrågan har gått till 

de olika LO:na och de har tackat nej eller ej svarat, att det kommer att 
arrangeras i Stockholms LO. Madde D kommer att sätta ihop en grupp 
som jobbar med arrangemanget. Troligen kommer det att vara på 
Södertälje BK.. 

 
Övriga frågor § 2.11 
   

Inskickat om ändring till SBK för Skånespecialen 2012 då Degerberga 
var upptaget.  

  
   

Avslutning  § 2.12  
Thord Byström Tackar för visat intresse och avslutar mötet 
Nästa möte den 7/7 på Sthlm’s LO    

  
 

Sekreterare       Ordförande         Justerare 
 
 
 
 
Malin Johansson       Thord Byström        Lennart Eriksson 

        
 


