Protokoll styrelsemöte SULVK 7 november 2013 kl 19.00
Plats: Seglinge, hos Eva Karlsson
Närvarande: Eva Karlsson, Robert Lönnqvist, Ylva Sundgren-Wallin, Anna Lundberg och
Birgitta Ulväng. Barbro Saltzman delgav ekonomisk info på telefon.

1. Mötets öppnande
Anna Öppnade Mötet
2. Val av sekreterare och justeringsman
Robban Sekreterare Ylva justerar
3. Godkännande av dagordning
Godkändes
4. Föregående protokoll
Gicks igenom
5. Ekonomi
Plusgirot 57272kr och sparkontot 60504kr. Barbro jobbar på att göra om
sparkontot till ett kapitalkonto med bättre ränta.
6. Medlemsnytt, inbetalningsblankett till 2014
Manusstopp för medlemsnytt är 1/12. Kallelse till årsmöte m.m skickas i
medlemsnytt
7. Medlemsvård, jubileumsfest 16 nov
-Planeringen inför jubileumsfesten går bra, Anna håller i den.
-Till årsmötet bestämdes att vi ska bjuda in 2st domare, en nöt och en
fårdomare för att prata om tävlingsbedömning och ta emot frågor ang
bedömning. Robban kontaktar domare.
8. Beslut mellan styrelsemöten
Har inte varit några.
9. Får – Ansvarig Hanna rapport av aktiviteter/tävlingar
-Vi ska försöka få till en ”fårsektion” på 2-4medlemar som kan ta hand om
tävlingsplanering. Läggs ut i medlemsnytt.
-Eva har fått förfrågan om vi vill arrangera tävlingar på Stora skuggan i
sommar.
10. Nöt – Ansvarig Ingela rapport av aktiviteter /tävlingar
Nötgruppen har haft avslutningsträff. 18st deltagare.

11. Instruktörer, rapport
Steg 2 för blivande instruktörer är framskjuten till i vår.
12. ARBETSDOKUMENT, bra eller dåligt
Blir kvar i Google drive så samtliga kan ändra.
13. Övriga frågor
-Släpet, Robban rensar ur det under vintern. Det finns en del trasigt och saker
som vi inte behöver. Dessutom behöver det tömmas inför besiktning.
-Förslag att bilda en hemlig facebook grupp för styrelsen för att förenkla
kommunikationen. Eva fixar.
-Sulvk håller i Svaks rasmonter på Stora sthlm. Anna håller i det.
-Motion ang återbetalning av startavgifter. Ingela skickar den till svak.
-Förslag att skicka in motion ang att valpförmedlingen ska vara gratis.
14. Nästa möte
Den 16/1 kl.19 på telefon. Robban skickar ut info om nummer osv.
15. Mötet avslutas

Sekreterare

Justeras

