
Mötesdatum: 2005-06-30 

Styrelsemöte 30/6 2005 

 

Närvarande; Line, Marie, Mats, Tina, Linda och Per-Inge Johansson från skk 

 

Vi hade styrelsemötet över telefon. 

 

Line hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

Linda valdes till sekreterare och Mats valdes till justerare. 

 

Line gick igenom föregående protokoll, då tog vi även upp riksträffen igen eftersom Mats hade fått i 

uppdrag att prata med Merethe om att ev. planera den. De ska sätta sig ned och prata ihop sig när 

Merethe kommer tillbaka efter semestern. Vad ska vara med? Hur stort ska det vara? Vart ska vi 

vara? Om det är en stor Riksträff tror Mats och Merethe att det kan vara svårt att hinna få ihop 

något till september, men gör vi något mindre i år så finns det möjlighet att lyckas. 

 

Per-Inge från skk informerade om hur situationen såg ut i nuläget,  

- det är klart att CS tar över och förvaltar SLBK. CS har utsett 3 st personer som ska ingå i en 

arbets-/förvaltningsgrupp, de är Per-Inge, Ulf Uddman och Hans Forsell. När de kan komma igång 

och jobba är inte klart men de har förhoppning om att kunna träffas under juli månad och sedan 

sätta igång.  

- Det är innebär ingen skillnad för klubben utan vi jobbar vidare enligt verksamhetsplanen. 

- Tillsvidare jobbar vi i styrelsen på som vanligt till förvaltningsgruppen kommer med nya direktiv. 

Möjligt är att de kommer att ta hjälp av en kvinna som heter Annika Klang, hon kommer då att 

vara sekreterare.  

- I maj månad inkom en skrivelse till Skk, ang. ett nytt årsmöte för SLBK. Skrivelsen är inte 

behandlad ännu, den ska behandlas så fort Ulf Uddman är tillbaka. Om skrivelsen avslås kommer 

nästa årsmöte att ligga redan i februari.  

- Den nuvarande LB-nytt redaktionen är villig att fortsätta även under CS styrning. 

- Praktiskt sätt kommer Petra att sitta kvar som kassör och tillsammans med Ulf Uddman kommer 

hon att ha attesträtt. Det innebär att Line inte längre har det utan hennes attesträtt ” övertar”  Ulf. 

- Mail gällande förvaltningen skickas vidare till Per-Inge. 

- Mötet tillsammans med förvaltningsgruppen kommer att ske via telefon, Line kallar oss till det. 

- Eventuellt kommer vi att ha ett vanligt styrelsemöte ihop med förvaltningsgruppen i anslutning till 

Stora Stockholmsutställningen. 

 

Inkomna skrivelser; 

Domarseminarium i Leonberg den 19-20 november i år.  

- Vi beslutade att vi ska skicka en delegat. Frågan gör först till Petra Junehall och kan inte hon går 

den vidare till Ann-Christin Sultan eller Pia Prahl. Line kontaktar Petra ikväll. 

 

 

 

 

 

LB-Nytt; 

- Mest positiv kritik till det nya numret men även en del negativ. 

- Carina har börjat kolla upp vad vi kan få för tryckpris på tidningen. 

 

 

Medlems artiklar; 

- Line ska kontakta Niklas för att höra hur det går.  

- Hon tar även kontakt med Cilla för att höra om hon har möjlighet att hjälpa Niklas att komma 

igång om det behövs. 

 

Övrigt; 



- Line ska kontakta Lena Lindgren om att Tina nu även är tävligsansvarig så det kommer ut på 

hemsidan.  

 

 

Line tackar för våran medverkan och avslutar mötet. 

 

 

 

Vid tangentbordet Linda Jansson 

 

 

Justerare; Line Woldmo Justerare; Mats Björk  

 


