Styrelsemöte SULVK 2013-03-09
Plats: Anna Lundberg, Funbo, Uppsala 018-50 51 21, 070-235 87 88
Närvarande: Anna Lundberg, Barbro Saltzman, Ylva Sundgren-Wallin, AnnaMaria Styf

Ärende

Beslut

Ansvarig

Tidsplan

Barbro

Inför
tävlingssäsongen

Barbro

Under året

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare
och justeringsman

Sekreterare AnnaMaria Styf. Justeras
samma dag, efter mötets avslutande.

3. Godkännande av
dagordning

Dagordningen godkänns.

4. Föregående
protokoll

------------

5. Ekonomi

Barbro redovisar plusgirot, 33376 kr.
Tävlingsredovisningen – Vi ska utveckla
ett dokument som beskriver vad man
rapporterar efter tävlingen, och till vem.
Det här dokumentet ska ligga ute på
hemsidan.
Vi ska också hitta ett sätt att
sammanställa ekonomin för varje
tävling, så att man i förväg kan se vad en
tävling kommer att dra in eller kommer
att kosta.
Barbro kollar med Studiefrämjandet vad
vi får in därifrån för en kurs resp.
styrelsemöte.
Nästa möte ska vi tillsammans sätta oss
in i ekonomin, med hjälp av
bokföringen.
Alla nya i styrelsen ska skicka en
presentation med bild till Lotta Treiberg.
Deadline 15 Mars.
Clinic, föreläsare? Vi bör boka snart, om
vi ska ha något till hösten/vintern 2014.
Vi ska bestämma någon eller några som
håller i detta, och plats vi kan vara på.
Till nästa möte ska vi fundera på vilken
instruktör vi vill ta in.
Anna ska göra några frågor till nästa
medlemsnytt, som medlemmarna kan

6. Medlemsnytt

7. Medlemsvård
2014/aktiviteter

Barbro

Till nästa möte

Alla nya

15 mars

Alla

Nästa möte

Anna

15 mars

8. Beslut mellan
styrelsemöten.
9. Fårsektion

svara på och skicka in, formulerat som
en tävling.
Beslut - att klubben står för boende i
samband med fullmäktigemöte.

14. Nästa möte

Fårsektionen har bildats och har haft ett
första möte. De för anteckningar från
mötena, och skriver ner tävlingar som är
på gång. De planerar att ha kontakt med
djurägare. Eva Karlsson är ansvarig för
fårsektionen.
Nötsektionen har planerat in
nöttävlingar och KM nöt.
Instruktörerna har haft möte hos Hanna,
och kommer att ha en fortbildningsdag
hos Eva Karlsson. Styrelsen vill att
instruktörerna finns på hemsidan med
presentation och bild.
Nästa möte går vi igenom
arbetsdokumentet och bestämmer om
det är rätt sätt för oss att jobba.
Barbro skriver ut en blankett för att söka
bidrag hos Studiefrämjandet för
styrelsemöten.
I april. Vi bokar in det på Doodle.

15. Mötet avslutas

Mötet avslutas.

10. Nötsektion
11. Instruktörer

12. ARBETSDOKUMENT
13. Övriga frågor

Anna och
Barbro
Styrelsen

Till nästa
styrelsemöte
Nästa möte

Barbro

Nästa möte

Anna

Omgående

