Protokollsmall
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska XX-klubben x-dagen (datum) i (ort).
Närvarande:
Anmält förhinder:
Adjungerade:
Vid protokollet:

§ 1 Sammanträdet öppnas.
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Val av justeringsperson/er.
Utsågs ZZ att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 3 Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes. (ev. ändringar, kompletteringar, förflyttningar av punkter redovisas
kortfattat.)
§ 4 Föregående protokoll, (datum).
(Ledamot som anser att något bör formuleras på annat sätt kan redovisa detta här och justering av
text kan alltså göras. Rapportering av vad som efter föregående sammanträde hänt i visst ärende kan
här redovisas kortfattat.)
§ 5 VU
(I det fall klubben har ett VU skall ärenden som behandlats av VU redovisas här. Styrelsen skall
antingen fastställa VUs beslut eller besluta om förändring.)
§ 6 Begäran från Svenska XX-Klubben om stegförflyttning.
Förelåg begäran från Svenska XX-klubben om förflyttning till steg II.
Efter genomgång av handlingarna beslöt styrelsen godkänna förflyttning till steg II samt uppdrogs till
sekreteraren att sända ut nytt avtal för underskrift.
§ 7 Omarbetning av regler för hemsida.
Hälsades YY välkommen till sammanträdet.
Genomgicks YYs förslag om ändringar och kompletteringar av texten i klubbens regler för hemsida.

Beslöt styrelsen att innehållet bör kompletteras med text som anger att protokoll som skall läggas ut
på klubbens hemsida skall formuleras så att texten uppfattas som harmlös. Vidare beslöts att stycket
som berör Yttrande- och tryckfrihetslagarna bör flyttas fram i dokumentet.
Styrelsen beslöt därefter godkänna ändringar i regler för klubbens hemsida.
§ 8 Folder ”Till den nyvalde”.
Förelåg slutligt förslag från XX. Foldern tar kortfattat upp vad det innebär att vara förtroendevald,
styrelsens ansvarsområde samt organisationsplan för SKK-organisationen. Tanken är att foldern skall
delas ut till nyvalda – orutinerade – styrelseledamöter i klubbarna.
Beslöt styrelsen, efter redaktionella ändringar, godkänna foldern samt lämna den för tryck.
§ 9 Nästa sammanträdesdatum.
Nästkommande sammanträden beslöts till den (datum)
§ 10 Sammanträdet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

…………………………………..
(namnförtydligande), sekreterare.

Justeras:

…………………………………..
(namnförtydligande), ordförande

…………………………………..
(namnförtydligande), (justeringspersonens namn)

