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Närvarande;  
Amanda Malm 

Zandra Hell 

Carola Håkansson 

Ann-Charlotte Ling 

Kicki Dahlström 

Paulina Edbertsson 

Ida Lundsten 

 

Adjungerad Koordinator; 
Maj Flodin, omfattas av tystnadsplikten, yttranderöst men inte rösträtt.                                                                                                     

 
§1. Mötet öppnas. 
 Vice ordförande Amanda Malm har förklarat mötet öppnat. 

§2. Val av mötets sekreterare 
 Ann-Charlotte Ling valdes till protokollförare.  

§3. Val av justerare jämte Vice ordförande 
 Carola Håkansson valdes till justerare jämte Vice ordförande. 

§4. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

§5. Inkommande uppsägning av Ordförande Göran Morfeldt. 
  Datum 2015-03-17 
  a. Inkommande skrivelse av Göran Morfeldt  
  Amanda skriver en förfrågan till valberedningen om de kan utreda ärendet. 

§6. Inkommande uppsägning av Sekreterare Marie D. Weis. 
  Datum 2015-03-19 

§7. Valberedningen är informerad  
       Valberedningen har påbörjat sitt arbete samt att SSPK’s ordförande är informerad. 

§8. Utlysning av extra årsmöte. 

a. Datum och plats för extra årsmöte. 
Förslag från valberedningen, Vadstena camping 2015-05-23 

Styrelsen beslutar enhälligt att extra årsmötet avhålles enligt förslaget. 

b. Kallelse till extra årsmötet 
 Kallelsen kommer att ske genom direktutskick, samt avisering på hemsida och FaceBook inom  

  21 dagar. Detta utskick ersätter tidigare beslut om medlemsutskick, beställt material från klubben  

  går ut i samband med detta. 

 

           Sign:_________ 
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§9. Vice ordförande kliver upp till Ordförande fram till extra årsmötet. 

a. Sekreterare 

Beslut: Maj Flodin adjungeras till posten fram till extra årsmötet. 

b. Kassaförvaltning fram till extra årsmötet? 

Styrelsen beslutar att Gunnel Karlsson blir kassaförvaltare fram tills årsmötet. 

§10. Delegat suppleant till SSPK fullmäktige  
  Styrelsen utser Malin Gabrielsson till delegat suppleant. 

§11. Utskick avgående Ordförande. 
 Styrelsen beslutar att skicka en blombukett och choklad till avgående ordförande. 

  Maj Flodin får i uppdrag att ordna med detta. 

§12. Godkännande av välkomstbrev till R.A.M. gruppen. 
  Carola Håkansson har utformat ett välkomstbrev till de personer som ingår i R.A.M. gruppen. 

  I detta utskick så medföljer tystnadsplikten samt policyn inom klubben. 

  Information om Free Conferance Call kommer även att ges till R.A.M. gruppen. 

§13. Övriga Frågor? 
 Inga övriga frågor 

§13. Nästa möte? 
  2015-04-16 via Free Conferance Call klockan 20:00 

§14. Mötet avslutas. 

Maj Flodin tackar de som deltagit och avslutar mötet. 

 

 

 

________________________________ 

Ann-Charlotte Ling, sekreterare 

 

     

________________________________              ________________________________ 

Amanda Malm, Vice ordförande                            Carola Håkansson, justerare 

 


