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Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot), Susan Falk (ledamot), 
Jazmine Ohgami (ledamot), Mats Graflund (suppleant) och Karin Berngard (suppleant). 
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§1. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Protokollförare 
Jessica Persson utsågs till protokollförare. 

§3. Protokolljusterare 
Jazmine Ohgami utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§4. Styrelsens konstitution 
Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande: 
Vice ordförande: Reidar Otterbjörk 
Sekreterare: Jessica Persson 
Adjungerad kassör: Sonja Nilsson 

§5. Tillsättande av arbetsutskott (AU) 
Styrelsen beslutade att AU består av ordförande Lennart Persson, vice ordförande Reidar Otterbjörk 
och sekreterare Jessica Persson. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

§6. Tecknande av firma 
Styrelsen beslutade att ordförande Lennart Persson och adjungerad kassör Sonja Nilsson var för sig 
tecknar specialklubbens firma. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

§7. Ersättningar 
Styrelsen beslutade att reseersättning utbetalas i enlighet med SKKs riktlinjer. 

§8. Övrigt 

8.1. Kommittémedlemmar och listansvariga 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta befintliga kommittémedlemmar och listansvariga 
med förfrågan om de önskar stå till styrelens förfogande under det kommande året. 
Styrelsen beslutade att via SRRS hemsida be medlemmarna inkomma med förslag på personer som 
anses lämpliga att ingå i de olika kommittéerna (AUK, MK och TK). Förslag ska vara styrelsen 
tillhanda innan nästa styrelsemöte. 
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att ombesörja detta tillsammans med SRRS webbansvarig. 
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8.2. Ansvarig vandringspriser 
Karin Nilsson har meddelat att hon från och med Fullmäktigemötet 2010 avsäger sig uppdraget som 
ansvarig för SRRS vandringspriser och styrelsen tackar Karin för ett mycket väl utfört arbete.  
Styrelsen beslutade att tillsätta Karin Berngard som ansvarig för SRRS vandringspriser. 

§9. Nästa styrelsemöte. 
Nästa styrelsemöte är planerat att hållas den 28 april 2010 klockan 18:30 via Skype. 
Därefter planeras ett styrelsemöte att hållas den 29 maj i Stockholm. Klockslag beslutas senare. 

§10. Mötets avslutande. 
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


