Styrelsemöte sulvk 6/11
1. Jasna hälsar alla välkomna, mötet öppnas
2. Robban sekreterare, Hanna justerar
3. Föregående protokoll gicks igenom
4. Rutin kring arvode svak. Kan Ann/kassören sköta detta?
5. Ekonomi: Saldo postgiro 70850kr.
Förslag på en ny blankett kring tävlingsekonomi för att förenkla uppföljning.
Beslut att den ska ligga på hemsidan och att tävlingsledarna ska informeras att den
finns.
6.
Tävlingar:
Km har genomförts. Klubbmästare får blev:
Balderstaven (ik2) Kenth Svartberg med Feo
Brassekannan (ik1) Åhza Gustavsson med Dolph
Siancupen (vp) Malin Zettervall med Singla
Cimastaven (novis) Pernilla Edvin med Ådi
Ev vp och km får på Labbo på försommaren
7.
Medlemsvård: En clinic/workshop under vinter, Hanna kollar. Något föredrag ska vi
ha på årsmötet. Info om detta ska vara med i nästa medlemsnytt.
8.
Sm-får 2013. Fråga kom från TK svak att arrangera sm 2013, vår region stod på tur
pga att norrland inte kunde arrangera. Sörmland och Mälarmården tar på sig att
arrangera tävlingen med funktionärer från Gotlands VK och sulvk. Robban ser till att
vi får fortlöpande info.
9.
Nötgruppen: Kommer att ha ett vinterplaneringsmöte för att planera 2013. Info om att
det ev kan bli aktuellt att arrangera SM nöt 2014-15. Troligen ett eget km nöt med
novisklass
10.
Årsmöte 2013: Årsmötet kommer att hållas den 3/2 kl 11.00. Det kommer att anlitas
en föredragshållare Maria Olsson Knutas föreläser om fysträning och friskvård av
hund. Anna bokar Sockenstugan i Funbo. Klubben bjuder på föredrag och lunch/fika.

11.
Medlemsnytt: Årsmöteskallelse kommer i nästa medlemsnytt. Deadline för materiel
till nästa medlemsnytt är den 2/12. Ny redaktör på g, Barbro håller koll.
12.
Hemsidan: Eva info: Karin håller på med den nya sidan därför uppdateras den inte den
gamla. Karin vill ha feedback ang vad som ska finnas på sidan.
Ingen inloggning behövs tycker styrelsen.
En sida kring tävlingsadministration önskas och en köp och sälj sida.
Administratörer hemsidan: Alla i styrelsen, Karin Nordström och en från årsmötet.
Sponsorer får lägga in banners på hemsidan
13.
Rapporter: Instruktörsmöte planeras att hållas i Januari.
14.
Övriga frågor: Nästa styrelsemöte blir efter årsmötet.

Mötet avslutas

