Möte nr 2 i Smålands Ridsportförbund § 16-28
Datum: 2019-03-18
Växjö
Närvarande:

Kerstin Hultquist (KH)
Ylva Larsson (YL)
Stefan Fur (SF)
Johan Hjertberg (JH)
Monica Edberg (ME)
Birger Ramnebrink (BR)
Peter Andersson (PA)
Olivia Sjögren (OS)
Lukas Kjäll (LK) DUS
Ewa Lindbom (EL) kansli

Frånvarande:

Teolinda Gustafsson (TG)

§ 16

Ordföranden öppnade mötet samt hälsade alla välkomna.

Mötets öppnande

§ 17

Dagordningen fastställdes med tilläggenligt utskick.

Fastställande av dagordningen

§ 18

ME valdes att justera protokoll.

Val av justerare

§ 19
Val av vice ordförande

§ 20
Val av arbetsutskott

§ 21
Firmatecknare för Smålands
Ridsportförbund

§ 22
Attestering

§ 23
Protokoll från föregående
styrelsemöte

ME föreslogs. Styrelsen beslutade välja ME till vice
ordförande.
Styrelsen beslutade välja ordförande (KH), vice ordförande
(ME) samt ledamot (JH).
Styrelsen beslutade att firmatecknare för Smålands
Ridsportförbund skall vara ordf. Kerstin Hultquist, 5501032709, resp. vice ordf. Monica Edberg 660306-3063 var för sig.
Ewa Lindbom, 740419-2424, anställd på kansliet har rätt att
ensam teckna och öppna Smålands Ridsportförbunds konton i
Swedbank, samt vara användare av Internetbanken. Ann
Bergsten, 610331-2507, löneadministratör, är
behörighetsadministratör av Internetbanken.
Styrelsen beslutade att ordföranden jämte vice ordföranden har
attesträtt.
Hänskjuts till kommande möte.

§ 24
Val av ombud och ersättare till
SvRFs förbundsstämma 2019

§ 25
Övriga frågor
a, Deltagande DO-mötet 4 april
b, Träff/utbildning i smittskydd
c, Kick off

§ 26

Styrelsen beslutade att utse YL som ombud till stämman i
Sundsvall den 18 maj.
a. KH informerade om DO-mötet i Göteborg den 4 april. Ingen i
styrelsen kan delta på mötet. EL meddelar SvRF att Småland
inte kommer att delta.
b. Styrelsen beslutade att inte ha en träff för våra medlemmar
angående smittskydd utan avvaktar och tar nytt beslut ifall läget
förvärras.
c. Förslag på en kick off för styrelsen i Falsterbo onsdagen den
10 juli. SF kollar med Jana Wannius om det finns en lokal som
vi kan få hyra/låna under dagen. Ämne: Värdegrundsarbete samt
sätta en agenda för en ny kickoff under hösten tillsammans med
hela den ideella organisationen i Smålands Ridsportförbund.
Hänskjuts till kommande möte.

Mötesplan

§ 27

Nästa styrelsemöte blir den 23 april kl.18:00 Vrigstad.

Tid och plats för nästa möte

§ 28

KH tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötet avslutas

Växjö 18/3 2019

Ewa Lindbom (protokoll)
Sekreterare

Kerstin Hultquist
Ordförande

Monica Edberg
Justeringsman

