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Närvarande: 
Johanna Stone (J.S) Ordförande 
Pernilla Lindahl (P.L) Vice ordförande 
Karin Alderlid (K.A) Kassör 
Veronica Blom (V.B) Sekreterare 
Charlott Vidh (C.V) Ledamot 
Hanna Westerholm (H.W) Ledamot 
Anna Lenngren (A.L) Suppleant  
Kenneth Tibbelin (K.T) Ledamot 
 Linnea Lundkvist (L.K) Suppleant 
	  

1. Mötets	  öppnande	  
Ordföranden	  J.S	  öppnar	  mötet	  

2. Godkännande	  av	  dagordningen/övriga	  frågor	  
Dagordningen	  godkänd	  med	  följande	  tillägg	  under	  övriga	  frågor	  
-‐ Modemet	  
-‐ Laminator	  
-‐ Kallelse	  	  

3. Val	  av	  protokolljusterare	  
L.L	  och	  P.L	  Valdes	  till	  protokolljusterare	  

4. Val	  av	  firmatecknare	  
Firmateckning	  sker	  enskilt.	  
Till	  detta	  valdes	  ordföranden	  Johanna	  Boström	  Stone	  och	  adjungerande	  
kassör	  Ing-‐Mari	  Sjöberg	  

5. Sektorer	  /	  Kommittéer	  	  
	  RUS:	  Uppfödar-‐MH,	  Kennel	  Ullhedens	  kommer	  göras	  i	  Tyresö	  BK:s	  regi,	  i	  Heby.	  Detta	  är	  
godkänt	  av	  styrelsen	  
PR:	  Styrelsen	  beslutade	  att	  förlänga	  kontraktet	  med	  vår	  hemsidesleverantör	  
Stug	  o	  plan:	  förslag	  på	  en	  kommitté	  har	  inkommit,	  en	  kallelse	  kommer	  att	  gå	  ut	  till	  
sektorerna	  i	  oktober.	  

6. Föregående	  protokoll	  
Godkändes	  utan	  tillägg	  

7. Rapporter	  
a) Ordföranden-‐	  inget	  att	  rapportera	  
b) Sekreterare	  (inkommen	  post)-‐	  inget	  att	  rapportera	  
c) Kassör	  –	  önskar	  köpa	  in	  ett	  löneprogram,	  detta	  fick	  godkänt	  av	  styrelsen.	  Maxsumma	  

2500:-‐.	  
d) Övriga	  styrelsemedlemmar-‐	  inget	  att	  rapportera	  	  
e) Distriktet	  –	  Distriktet	  har	  höstmöte	  den	  11/11	  -‐15	  	  
f) Tyresö	  Hundungdom	  –	  inget	  att	  rapportera	  

8. Återremitterade	  ärenden-‐	  
Brev	  kommer	  sändas	  till	  kommunen	  för	  att	  visa	  att	  vi	  finns.	  	  
K.T	  ska	  undersöka	  möjligheten	  att	  få	  en	  skylt	  så	  sophämtning	  kan	  ske	  vid	  stugan.	  	  

9. Styrelsen	  vs	  kansli	  &	  kök	  	  
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Vi	  kommer	  påminna	  vid	  varje	  möte	  vilka	  som	  har	  kommande	  tisdagar	  
10. Renoveringar	  nästa	  år	  

Maila	  era	  önskemål	  till	  ordföranden	  	  
11. Övriga	  frågor	  

Modemet	  är	  trasigt	  igen,	  Marie	  Sundström	  undersöker	  om	  det	  finns	  en	  bättre	  lösning.	  	  
Kallelsen	  till	  medlemsmöte	  i	  22	  november	  kl	  15.00	  och	  årsmötet	  den	  21	  februari	  2016	  
kommer	  även	  gå	  ut	  via	  Gläfset	  
Laminator	  önskas	  till	  kansliet,	  V.B	  köper	  in	  en	  

12. Nästa	  möte	  	  
Nästa	  möte	  är	  6	  oktober	  kl	  19:30	  	  

13. Mötet	  avslutas	  
Ordföranden	  avslutar	  mötet	  

	  	   	  

	  

	  

	  

………………………………………………	  	  	  	  	  ……………………………………………..	  	  	  	  	  …………………………………………..	  

Johanna	  Bostöm	  Stone/ordf.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Veronica	  Blom/sekreterare	  	  	  	  	  	  	  	  	  Linnéa	  Lundkvist/justerare	  

	  

………………………………………………..	  

Pernilla	  Lindahl/justerare	  


