
                  Protokoll fört vid SvLK medlemsmöte i Stockholm Älta    
                      Hundhall, Grustagsvägen 6, 138 40 Älta. Tid: 18.30 

       

 

§1. Mötet öppnas. 

 Mötet öppnades av sittande ordförande Gitte 

§2.  Ordförande och sekreterare valdes. 

 Till ordförande valdes Gitte Ostenfeldt och till sekreterare Pernilla Lindgren. 

§3. Justerare. 

 Till justerare valdes Bo Jeppsson. 

§4. Dagordningen godkänns. 

 Ja. 

§5. Medlemmarna vederbörligen kallade. 

 Ja. 

§6. 6 månaders rapport från styrelsen. 

 Till belåtenhet. 

§7. Övriga punkter 

a. Ändring i vår medlemspolicy – förenkla språket. Medlingen ska tas bort. 

Från styrelsens sida har vår medlemspolicy legat på hemsidan för 

medlemmars möjlighet att invända mot förslaget, innan vi tog styrelsebeslut 

på detta. Förslag önskas från medlemmar. 

b. Diskussion om medlemskap. Medlemskap ska godkännas av styrelsen efter 

förfrågan från ny medlem. En medlem kan inte uteslutas efter godkännande 

av styrelse, mer än att medlemsavg inte betalas i tid. Skk kan i diciplinära 

frågor gå in och ta beslut om uteslutning.  

c. Upprättande av regionala kontaktkretsar – kontaktkretser runt i Sverige. 

Göteborgskretsen ska förestås av Kåre Fors. SvLK inbjuder till 

kontaktkretsar i vårt land. Hur kan vi få till grupper praktiskt lokalt? 

d. Fråga ang röstning via fullmakt på årsmöte. 

Ordförande svarade -Röstning via fullmakt är ej godkänt av Skk. 

e. Våra stadgar.  

Så länge det inte kommit in varken motion eller proposition från medlemmar 

eller styrelse kvarstår våra paragrafer. Då det är ett årsmötesbeslut. 

Välkommen med förslag. 

f. Hemsidan. En önskas om att när en uppdatering har blivit gjort, så ska man snabbt 

kunna läsa vilken/vilka uppdateringar det är frågan om så medlemmen slipper sitta 

och leta igenom hela hemsidan. 
Då hemsidan uppdateras den 1 gång i veckan syns det under updates på 

förstasidan det är tillräckligt.  

g. Medlemsavi. 

Vårt medlemsregister är uppdaterat och medlemsavgiftsavi kommer inom 

kort. Vart efter medlemsavgift ska betalas. 

h. Önskan om fler medlemsmöten. 

Om det önskas fler medlemsmöten är vi öppna för det i styrelsen men detta 

får diskutera detta på årsmötet. 
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§8.      Avslut 

      Gitte Ostenfeldt tackade alla medlemmar för visat intresse och avslutade 

      mötet. 

 

 Gitte Ostenfeldt Pernilla Lindgren Bo Jeppsson 
 Ordförande  sekreterare  justerare 
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