
 

STYRELSEMÖTE NR 3 21/6-21 

Vid förhinder meddela ordförande eller sekreterare.  

Deltagare: Marie, Elenore, Anette, Carina och Martina. 

Frånvarande: Amilia och Jennie. 

Dagordning: 

1. Mötet öppnas. Marie hälsar alla välkomna.  

2. Anmälan om övriga frågor samt godkännande av dagordning. Inga 

övriga frågor anmälda. 

3. Val av protokolljusterare. Marie. 

4. Föregående protokoll. OK. 

5. Utställning. Marie har kontaktat Charlotte inför nästa år, väntar på svar. 

Kolla med Jennie om hon kan tänka sig att vara med i bestyrelsen.  

6. Valpmötet. Framflyttat, vilka ska bjudas in och hur ska det läggas upp. 

Planerar inför valpmöte till hösten.  

7. Insatser för klubbens överlevnad. Skickar ut mail/brev till nygamla 

klubbmedlemmar. Det nya formatet A-5 på tidningen är på gång och 

tidningen kan erbjudas som e-tidning. 

8. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

9. Nästa möte. Återkommer med datum och tid för nästa möte. 

10. Mötet avslutas. Marie avslutar och tackar för mötet.  

 

 

 

______________________ 

Marie Bergqvist 

 

______________________ 

Martina Johansson 

 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
07

55
e8

4e
-7

bd
e-

4f
59

-a
ea

7-
ae

74
7a

0e
fd

33



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: ijGHiczUZN52XULPLEuuNw

MARTINA JOHANSSON

2022-01-12 13:16

Serienummer: txX3gzpJA1QIkf6Rj7K+Yg

MARIE BERGQVIST

2022-01-12 14:40

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
OESS_Protokoll nr 3 2021-06-21.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.
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STYRELSEMÖTE NR 3 21/6-21 


Vid förhinder meddela ordförande eller sekreterare.  


Deltagare: Marie, Elenore, Anette, Carina och Martina. 


Frånvarande: Amilia och Jennie. 


Dagordning: 


1. Mötet öppnas. Marie hälsar alla välkomna.  


2. Anmälan om övriga frågor samt godkännande av dagordning. Inga 


övriga frågor anmälda. 


3. Val av protokolljusterare. Marie. 


4. Föregående protokoll. OK. 


5. Utställning. Marie har kontaktat Charlotte inför nästa år, väntar på svar. 


Kolla med Jennie om hon kan tänka sig att vara med i bestyrelsen.  


6. Valpmötet. Framflyttat, vilka ska bjudas in och hur ska det läggas upp. 


Planerar inför valpmöte till hösten.  


7. Insatser för klubbens överlevnad. Skickar ut mail/brev till nygamla 


klubbmedlemmar. Det nya formatet A-5 på tidningen är på gång och 


tidningen kan erbjudas som e-tidning. 


8. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 


9. Nästa möte. Återkommer med datum och tid för nästa möte. 


10. Mötet avslutas. Marie avslutar och tackar för mötet.  


 


 


 


______________________ 


Marie Bergqvist 


 


______________________ 


Martina Johansson 
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