
PROTOKOLL
2013-11-23

Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse

Järva krog

Lördagen den 23 november 2013

Plats

Datum

Tidpunkt Kl 14:30 - 15:00

Beslutande

Stefan Johanson, ordförande
Margareta Olsson

Beth-Lis Raghall

Bernt Nilsson
Inrid Käll

Eva Ring ersätter Marianne Olofsson
Ingrid Kruse ersätter Kaj Kiiskilä

Övriga deltagande

Anderz Ericsson (Ej §66.)

§ 62 Sammanträdet öppnas

Ordförande Stefan Johanson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet
öppnat.

§ 63 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Ingrid Käll till justerare för dagens sammanträde.

§ 64 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Föreligger förslag om behandling av följande ärenden: Datum, tidpunkt och
plats för SShK:s årsmöte 2014 samt tillsättande av chefredaktör för
Sennenbladet.

att fastställa förslag till föredragningslista.
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BE SLUT SÄRENDEN

§ 65 Årsmöte 2014

Enligt Svenska Sennenhundklubbens stadgar § 7 Årsmöte, skall styrelsen
fastställa tid och plats för årsmöte.

Styrelsen beslutar

att Svenska Sennenhundklubbens årsmöte år 2014, skall äga rum den
21 mars 2014 på Seandie Hotell- Västerås kl 18.00, samt

att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari 2014.

§ 66 Chefredaktör för Sennenbladet

Nuvarande chefredaktör Ann-Sofie Nord har tidigare under året meddelat att
hon avsäger sig uppdraget som chefredaktör för Sennenbladet från och med
2013-12-31.

Styrelsen har därefter utannonserat uppdraget i såväl Sennenbladet som på
hemsidan. Sista ansökningsdatum var den l november år 2013.

Resultatet avannonseringen är att en person anmält intresse. Ordförande har
därefter tillfrågat medhjälparen i aktivitetsområde Västmanland, Inger
Ericsson om uppdraget. Inger har omfattande administrativ vana och tidigare
erfarenhet av att producera klubbtidning.

Styrelsen beslutar

att tillsätta Inger Ericsson som chefredaktör för Sennenbladet från och
med 2014-01-01.

Jäv. Anderz Ericsson närvarar inte vid ärendets handläggning.

§ 67 Kommande sammanträde

Föreligger förslag om att kommande sammanträde skall äga rum den l mars
år 2014 på Seandie Hotell, Järva krog, Solna kl 10.30.

Styrelsen beslutar

att kommande sammanträde äger rum den 1 mars år 2014 på Seandie
Hotell, Järva krog, Solna kl 10.30.



§68 Sammanträdet avslutas.
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Ordförande Stefan Johanson förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


