
SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN  Protokoll fört vid  
STOCKHOLMS LO     Styrelsemöte 2014-01-13 
       Plats: Klubbstugan, Täby 
 

 

Närvarande Katja Lager Berglund 

  Lisa Celle 

  Folke Lötborn 

Lena Johansson 

 

Ej närvarande Maja Thornberg  

Bodil Lund 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Katja öppnade mötet och hälsade närvarande styrelsemedlemmar välkomna. 

 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och fastställdes. 

 

 

§ 3 Val av justerare 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lena. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 5 Skrivelser in/ut 

Johanna Sandö 

Camilla Rönnqvist, HS 

 

 

§ 6 Kassarapport 

Katja gick igenom årets resultat som kommer att presenteras på årsmötet. 

 

 

§ 7 Rapporter 

Toan på området är tömd och rengjord. 

 

 

§ 8 Kommittérapporter 

Hemsidan: Emelie Sjöqvist har meddelat att hon avsäger sig sitt uppdrag som webmaster för 

Stockholms LO’s hemsida med omedelbar verkan. Lena tar tills vidare över och passar då på 

att även byta layouten på hemsidan. 

Utställningskommittén: Utställningen den 15 mars är avbokad på grund av resursbrist inom 

styrelsen. Lena har avbokat lokalen. Nya styrelsen beslutar om eventuellt nytt datum senare 

under våren. 

MH- & Korningskommittén: Inget att rapportera. 

Bruks- & Lydnadskommittén: Inget att rapportera. 



Stugkommittén: Rengöringsmedel och diskmedel behöver köpas in till stugan. Lena tog på sig  

ansvaret att ombesörja detta. 

 

 

§ 9 Kommande aktiviteter 

Årsmötet 13 februari. 

 

 

§ 10  Övriga frågor 

Styrelsen fastslog dagordning, verksamhetsberättelse 2013 och förslag till verksamhetsplan 

2014 inför årsmötet. Dessa dokument kommer läggas upp på hemsidan minst en vecka före 

årsmötet tillsammans med valberedningens förslag för ny styrelse. 

 

Strålkastaren på parkering har varit påslagen vid flera tillfällen utan att någon är på klubben. 

Timer behöver installeras snarast. Katja kontaktar vår elektriker. 

 

Förslag om inköp av ny gräsklippare presenterades. Lisa fick i uppdrag att kolla upp ett 

erbjudande och kontakta samtliga styrelsemedlemmar för beslut under januari. 

 

Lena Johansson valdes till Stockholms LO’s administratör till SDK’s facebook-sida. Lisa 

meddelar Camilla Rönnqvist. 

 

 

§ 11 Nästa möte 

Nästa möte blir årsmötet den 13 februari, kl. 19.00 i klubbstugan, Täby. Inbjudan läggs upp 

på hemsidan snarast, den finns redan på facebook. 

 

 

§ 12 Mötets avslutande 

Katja avslutade mötet. 

 

 

 

Vid pennan 

 

 

 

Lisa Celle     Katja Lager Berglund 

Sekreterare     Ordförande för mötet  

 

 

 

 

Lena Johansson     

Justerare      


