Styrelsemöte SULVK 2016-12-19
Plats: Telefon
Närvarande: Robban, Anna, AnnaMaria, Leif, Ylva, Birgitta, Martina
Frånvarande: Annika,
Ärende

Beslut

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas

2. Val av sekreterare
och justeringsman

Sekreterare Robban
Justeringsman Ylva

3. Godkännande av
dagordning

Godkändes

4. Föregående
protokoll

Gicks igenom

5. Ekonomi

-Anna kontaktar Barbro om siffror
-Kassören vill byta bank.
Nordea är krångliga. Barbro kollar med
Handelsbanken och återkommer.
Beslut: Ok att byta bank förutsatt att det
inte generar högre kostnader
Behov att stämma av med Lotta. Kolla om
någon skriver om KM och nordiska
Kolla mtrl inför årsmötet
-Beslut ang instruktörernas fortbildning
nya vp:t. Eftersom inte alla medlemmar
kommer att gagnas av detta är beslutet
Nej.
-Koll om Sven S kan komma till årsmötet
och gå igenom det nya VP:t

Anna

-Robban gör en inventering av släpet
-Skicka protokoll till Barbro beslut
bajamaja
-Ersättning km ersättning flytt Bajamaja.
Beslut att Barbro får ersättning och även
Robban för transport av släpet efter spec
är gjord.
-Vi tar med frågan om inköp släp för
beslut senare.

-Robban

6. Medlemsnytt

7. Medlemsvård

Ansvarig

Barbro

Robban

Anna
kontaktar
Lena

Robban

8. Beslut mellan
styrelsemöten
9. Fårsektion
-Inventering släp
-Mail/ersättning
Barbro

-Inköp släp
Bajajmaja
10. Nötsektion

Inventarielista klar.

-Ylva

Tidsplan

11. Instruktörer
-Fortbildning nya
VP:t

-Se punkt 7.

12. Årsmötet
-Var?
-När?

-Blå Vingen bokat
-19/2. Förslag 13.00, tid bestäms efter
samtal med Sven/Karin S

-Inbjudan?

-Vykort, medlemsnytt, FB. Skickas i
Januari

Anna/Lotta
Anna

Verksamhetsberättelse

Kolla hur många tävlingar vi haft och tänk
till på andra aktiviteter. Starta tråd på FB.

-Valberedningen

-Väck liv i dom. Liselotte Johansson, Ulf
Carlsson (sammankallande) Karin Olsson

Ylva

-Samla in
vandringspriser

-Skicka mail till innehavarna.
-Anna ordnar gravering

Robban

13. Hemsidan

-Robban mailar Anna senaste protokollen

Robban

14. Stipendium

-Stipendium från Svak för stora sthlm
förra året. Ligger kvar på kontot. Anna
återkommer

Anna

15. Övriga frågor

-Studiefrämjandet.
Vem var ledare för km?
Behövs till rapporteringen till
studiefrämjandet

Anna

16. Nästa möte

v.3-4. Återkommer på FB

17. Mötet avslutas

Robban

