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 Svenska Collieklubben     

Protokoll fört vid SCK:s extra medlemsmöte  

Datum: 9 juni 2018, kl.11.00 

Plats: Studiefrämjandets lokaler, Norrköping 

§ 70 Mötets öppnande  

Rasklubbens ordförande Bengt Åke Bogren hälsar alla välkomna till mötet och förklarar medlemsmötet öppnat. 

§ 71 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 13 st medlemmar. Se separat närvarolista. 

§ 72 Val av mötesordförande 

Mötet beslutade välja Ove Johansson föreningskommitténs ordf. SKK, som ordförande att leda 

medlemsmötet. 

§ 73 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare  

Styrelsen anmälde Lena Ögren att föra protokoll under mötet. 

§ 74 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera          

protokollet 

Mötet valde Eva Eriksson och Helena Carlsson till protokolljusterare tillika rösträknare.  

Dessa bredvid mötesordförande justerar protokollet. 

§ 75 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna 

Deltog enligt § 7 moment 2 – Ove Johansson(SKK), Arne Jonsson(SBK) med närvaro/yttranderätt. 

Därutöver Jonas Johansson med endast närvarorätt. 

§ 76 Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Det extra medlemsmöte har blivit utlyst via mejl samt post och via rasklubbens hemsida. 

Mötet fastställer att medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 77 Fastställande av dagordning 

Mötet fastställde dagordningen. 

§ 78 Fyllnadsval av vice ordförande, kassör, en ledamot och en suppleant. Samt beslut om 

tjänstgöringsordning för suppleanterna. 

Vice ordförande – 1 år(fyllnadsval) 

Valberedningens förslag Marketta Mokko. Inga fler förslag. 

Mötet beslutade att välja Marketta Mokko till vice ordförande för 1 år. 
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Kassör- 1 år (fyllnadsval) 

Valberedningens förslag Mia Hansson. Inga fler förslag. 

Mötet beslutade att välja Mia Hansson till kassör för 1 år.  

Ledamot- 1 år (fyllnadsval)      

Valberedningens förlag Linda Pettersen. Inga fler förslag. 

Mötet beslutade att välja Linda Pettersen till ledamot för 1 år. 

Suppleant- 1 år (fyllnadsval) 

Valberedningens förslag Lise-Lotte Häger. Inga fler förslag. 

Mötet beslutade att välja Lise-Lotte Häger till 2:e suppleant för 1 år. 

Som 1:e suppleant utses Jerker Sundling. 

§ 79 Beslut om omedelbar justering av punkt 9. 

 Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkt 9. Se separat bilaga. 

§ 80 Mötets avslutande 

Bengt-Åke Bogren tackar för allas deltagande och förklarar mötet avslutat. 
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