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Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s telefonmöte  

den 1 september 2015. 

 
Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Helena Strömberg, 

sekreterare, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, 

ledamot, Maria Panula suppleant. 

Meddelat förhinder: Veronica Nilsson, vice ordförande och Leif Stang, suppleant 

 

 

§124 Mötets öppnande 

Ordförande Yvonne Brink hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§125 Godkännande av dagordning 

Dagordningen genomgicks och godkändes. 

 

§126 Val av justeringsman 

Beslutades att välja Ulrika Stenholm att utöver ordförande justera protokollet.  

 

§127 Val av sekreterare för mötet 

Beslutades att välja Helena Strömberg som sekreterare för mötet, beslutades att uppdra till 

Helena Strömberg att protokollet skrivs ut och justeras.  

 

§128 Registerkommitten och uppdraget Engagerad 

Anna Lindgren och Angelina ”Lina” Karinsdotter har avsagt sig sina uppdrag,  

Anna Lindgren som ansvarig för registerkommittén och Angelina ”Lina” Karinsdotter som 

behjälplig i registerkommittén och uppdraget engagerad. 

Styrelsen tackar för väl genomfört arbete och önskar både Anna och Angelina Lycka till. 

 

Styrelsen beslutade att sekreteraren Helena Strömberg tillskriver SBK och meddelar att Anna  

Lindgren avsagt sig uppdraget i registerkommittén vilket innebär att uppdateringarna i 

Lathunden tills vidare skall skickas till sekreteraren. 

Beslutade styrelsen att registermailen styrs om till sekreteraren. 

 

Uppdrogs till Ann-Git att kontakta Anna Lindgren och meddela att mailen till 

uppdraget Engagerad tills vidare skall vara vilande och att registerkommitténs mail styrs om till  

sekreteraren Helena Strömberg. 

 

Då Anna Lindgren är ansvarig för Bineromailen behöver hon en mailadress. Uppdrogs till  

Ann-Git att meddela Anna att hon kan skapa en mail där vi kan nå henne när det blir problem 

med våra mailadresser eller att vi behöver skapa en ny. 

 

 

Uppdrogs till Ulrika Stenholm att kontakta Infokommittén för ändringar av information 

på hemsidan. Uppdraget Engagerad skall vara vilande tills vidare. 
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Uppdrogs till Ulrika Stenholms att meddela ändring av kontaktuppgifter till 

Lokalområdena. 

Mailen skall styras till Irene Jonsson, ledamot 3 som är Lokalområdenas kontaktperson.  

 

Uppdrogs till Ulrika Stenholm att ta kontakt med webmaster samt redaktören och ta bort nu ej 

aktuell kontakt avseende Engagerad.   

 

§129 Nästkommande möte 

Nästkommande möte är den 29 september 2015 på telefon. 

 

§130 Mötet avslutas 

Ordförande Yvonne Brink tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Helena Strömberg 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

Yvonne Brink   Ulrika Stenholm 

 

 

 


