
 

 

Protokoll. För extrainsatt möte Stora Stora Stockholm. 11/12-2017 

Närvarande. Gitte Ostenfeldt, Pernilla Lindgren, Bo Jeppsson, Lotta Andersson, Monika Lindberg, 

Anette Wennström och suppleant Maud Skogsberg 

§1. Mötet öppnas. 

      Mötet öppnades av Gitte Ostenfeldt. 

§2. Val av sekreterare och ordförande. 

      Till sekreterare valdes Anette Wennström och ordförande Gitte Ostenfeldt. 

§3. Val av justerare. 

       Till justerare valdes Monica Lindberg 

§4. Mötet regelmässigt utlyst. 

      Ja. 

§5. Dagordningen korrekt. 

      Ja 

§6. Rapport från Lotta Andersson/Bo Jeppsson ang monter i Stockholm.  4,5*2 meter svart bakgrund, 

      Banderollen i vitt. Fotagrafier med vita ramar, Bo ska bygga en brygga ca 2 meter,  

      tvmonter på stativ rulla med bildspel. 2,5 meter inhägnat – bur till hund svart  

      skynke – julgran. Ljusslinga på väggen.  Ramar med bilder på ett bord. Grå matta i montern, 

      Monica Lindberg & Bo Jeppsson. Har allt som behövs för att  

      bygga allt. T-shirt är beställda och finns till monterarbetarna. Kaffe, vatten finns. Rasparaden –  

      vattentema. Lördag. Schema är utskickat till de som  ska stå i montern.  

      Medlemsmötet – Lotta Andersson/Benita Poulsen åker till lokalen och ordnar med kaffe. Få ut på  

      vår fbsida om medlemsmötet igen. Hela fredagen har vi tillgång till platsen. 

§7. Klubben tar ett beslut att om man arbetar på uppdrag för SvLK, minst tre timmar eller mer så får  

      vi matersättning.  Står man en heldag, be om ersättning för en hel dag. De summor som gäller är  

      det som Skk funktionärer tar ut. Måltid: frukost 44 kr, lunch 77 kr, middag 77 kr. Uppvisande  

      mot kvitto.  

§8. Reseersättning. Här följer vi skatteverkets regler. 

      a. Förslag till beslut. När det gäller reseersättning följer vi skatteverkets aktuella   

          kilometerersättning. 

          För att ansöka om kilometerersättning måste man ha minst 10 mil/enkel resa, då har man rätt att     

          begära ersättning för resa från första kilometern. De som har rätt att begära en ersättning, är  

          funktionärer som har uppdrag av styrelsen - De som är berättiga är självklart ordf, sekr, vice 

         ordförande och kassör. Vid årsmöte och medlemsmöte. Om de har ett tydligt styrelseuppdrag.  

      b. Om du har uppdrag av styrelsen kan du begära ersättning för logi 500 kr/dygn resten får du stå  

          för själv, om du har minst 10/mil enkel resa. Om du har ett tydligt styrelseuppdrag. Mot kvitto. 

          Beslutet fattades enhälligt av styrelsen att gälla från dags datum. 2017-12-11 

§9. Nytt möte. Onsdag 27/12 kl 19,30. Ett extra möte ang Stora Stockholm, ordinarie senareläggs. 

§10. Gitte Ostenfeldt avslutar mötet. 
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