
Pinschersektionen	  
Postadress:	  Pinschersektionen	  c/o	  Carina	  Jacobsson,	  Polygonvägen	  13,	  175	  46	  
Järfälla	  
	  

	  
Protokoll	  fört	  vid	  konstituerande	  styrelsemöte	  28/2	  2015	  	  
	  
Mötets	  plats:	  Täby	  	  
	  
Närvarande:	  Pernilla	  Fahlén,	  Lisa	  Almquist,	  Joakim	  Falk,	  Carina	  Jacobsson,	  Cathrine	  
Eklöf	  
Ej	  närvarande:	  Johanna	  Rappe,	  Bodo	  Bäckmo,	  Christer	  Carle	  	  
	  
§14	  Mötets	  öppnande	  	  
Ordförande	  Pernilla	  Fahlén	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  	  
	  
§15	  Val	  av	  sekreterare	  och	  justeringsperson	  	  
Som	  justeringsperson	  valdes	  Lisa	  Almquist	  att	  tillsammans	  med	  ordförande	  justera	  
protokollet.	  Som	  protokollförare	  valdes	  Cathrine	  Eklöf.	  	  
	  
§16	  Fastställande	  av	  dagordning	  	  
Mötet	  fastslog	  dagordningen	  utan	  tillägg.	  	  
Mötet	  beslutade	  att	  paragraferna	  17-‐19	  ska	  justeras	  omedelbart.	  	  
	  
§17	  Styrelsens	  konstituering	  	  
Styrelsen	  konstituerar	  sig	  enligt	  följande:	  	  
Ordförande:	  Pernilla	  Fahlén	  	  
Ledamot:	  Joakim	  Falk	  	  
Ledamot:	  Lisa	  Almquist	  Vice	  ordförande	  	  
Ledamot:	  Johanna	  Rappe	  	  
Ledamot:	  Carina	  Jacobsson	  
1:e	  Suppleant:	  Christer	  Carle	  Kassör	  
2:e	  Suppleant:	  Bodo	  Bäckmo	  	  
3:e	  Suppleant:	  Cathrine	  Eklöf	  
	  
§18	  Arbetsutskott	  (AU)	  	  
Arbetsutskott	  utses:	  Ordförande,	  vice	  ordförande,	  sekreterare.	  	  
	  
§19	  Firmatecknare	  	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  ordförande	  Pernilla	  Fahlén	  och	  kassör	  Christer	  Carle	  tecknar	  
firma	  var	  för	  sig.	  	  
	  
§20	  Omedelbar	  justering	  av	  punkterna	  17-‐19	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  justera	  punkterna	  17-‐19	  omedelbart.	  
	  
	  
§21	  SSPK	  Fullmäktigemöte	  



Till	  mötet	  skickas	  nytillträdd	  ordförande	  samt	  delegater	  utifrån	  vad	  styrelsen	  beslutade	  
på	  styrelsemötet	  den	  25	  januari	  2015,	  det	  vill	  säga	  Pernilla	  Fahlén,	  Heidi	  Wistrand,	  Lisa	  
Almquist,	  Birgitta	  Persson	  och	  som	  reserver	  Carina	  Jacobsson,	  Cathrine	  Eklöf.	  SSPK	  har	  
redan	  meddelats	  om	  vilka	  delegater	  som	  skickas.	  	  
	  
§22	  Övriga	  frågor	  	  

a) Utställningskommittén:	  	  
Pernilla	  Fahlén	  (sammankallande),	  Lisa	  Almquist,	  Linda	  Hansen	  &	  Cathrine	  
Zachariasson.	  	  
	  
Tävlingskommittén:	  Vakant	  för	  närvarande	  styrelsen	  diskuterar	  detta	  på	  
nästkommande	  möte.	  	  
	  
Avels-‐	  och	  mentalitetskommitté:	  Lisa	  Almquist	  och	  Bodo	  Bäckmo	  	  
	  
MH-‐kommitté:	  Heidi	  Wistrand.	  	  
	  
Trivselkommitté:	  Carina	  Jacobsson,	  Lisa	  Almquist	  sammankallande,	  Helena	  
Alsbäck.	  Styrelsen	  uppdras	  att	  tillfråga	  medlemmar	  som	  kan	  tänkas	  vilja	  arbeta	  i	  
våra	  olika	  kommittéer.	  	  
	  
PR-‐kommitté,	  till	  sammankallande	  utses	  Pernilla	  Fahlén,	  Suvi	  Andersson,	  Lisa	  
Almquist.	  Kommittén	  arbetar	  med	  områden	  som	  rasmontrar	  (inklusive	  
rasparad),	  profilartiklar	  och	  sponsring.	  
	  

b) Hemsidan,	  Pernilla	  Fahlén	  är	  fortsatt	  webmaster	  och	  Heidi	  Wistrand	  är	  fortsatt	  
behjälplig	  vilket	  vi	  är	  tacksamma	  för.	  	  
	  

c) Pernilla	  visar	  klubbens	  inventarielista.	  
	  

d) Styrelsen	  beslutar	  att	  ha	  första	  mötet	  som	  en	  telefonkonferens.	  	  
	  

e) 	  Pernilla	  tar	  upp	  frågan	  om	  kontaktuppgifter	  till	  styrelsen,	  samtliga	  i	  styrelsen	  
uppdras	  att	  skicka	  uppgifter	  till	  Pernilla.	  Carina	  uppdras	  att	  skicka	  styrelsens	  
konstitution	  till	  SSPK.	  	  

	  
f) 	  Pernilla	  Fahlén	  uppdras	  att	  skicka	  in	  firmateckning	  till	  banken.	  	  

	  
§23	  Kommande	  mötesdatum	  	  
16	  Mars,	  telefonmöte.	  
	  
§24	  Mötets	  avslutande	  	  
Pernilla	  Fahlén	  tackar	  för	  deltagandet	  och	  avslutar	  mötet.	  	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  	  
Cathrine	  Eklöf	  
	  
Sekreterare	  	  



	  
	  
Justeras:	  	   	   	   	   Justeras:	  	  
	  
	  
Pernilla	  Fahlén	   	   	   Lisa	  Almquist	  
Ordförande	   	   	   	   Vice	  Ordförande	  


