Styrelsemöte 15 september 2014
Plats: Hos Anna Lundberg, Funbo klockan 18.00

Närvarande: Anna Lundberg, Ylva Sundgren-Wallin, Gun Wall, Barbro Saltzman, Karin Olsson, AnnaMaria
Styf. Birgitta Ulväng från punkt 6.
Frånvarande: Robert Lönnqvist, Lotta Treiberg.
Ärende

Beslut

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2. Val av sekreterare
och justeringsman

Sekreterare AnnaMaria Styf.
Justerare Karin Olsson.

3. Godkännande av
dagordning

Dagordningen godkänns.

4. Föregående
protokoll

Vi går igenom föregående protokoll.

5. Ekonomi

Saldot för klubben är 49059 kr.

Ansvarig

Tidsplan

Vi går igenom ekonomin för årets tävlingar.
Barbro har gjort en sammanställning som vi
går igenom.

6. Medlemsnytt
7. Medlemsvård
2014/aktiviteter

Det finns ett beslut sedan tidigare om att öka
intrångsavgiften till 50 kr per startande.
Information måste gå till Anki Setterwall om Barbro
det.
Lotta efterlyser material till nästa nummer.

Till nästa
möte

Vi väntar med studiebesök på Knutby
prästgård tills de kommit igång med
lagården.
Vi gör ingen träningsdag i år.
Anna har pratat med Karin Söderberg om en
clinic i vinter. Finlir i ridhus? Visa
unghundsträning på klubbmedlemmarnas
hundar?
KM får ställdes in bl a pga få anmälda. Vi
planerar att ha KM i höst ihop med ett VP

Anna

Till nästa
möte

samma helg. Vi bestämmer 18-19 oktober
hos Birgitta i Örsundsbro. Domare måste
ordnas, och annonsera tävlingen. Vi måste
provvalla fåren. Anmälan till KM ska gå
direkt till Barbro i och med betalningen
(namn, hund, klass).
Artikel i Medlemsnytt! Anna skriver texten
om tävlingen (KM+VP), Birgitta skriver en
vägbeskrivning och en presentation av
gården.
Kan Fårsektionen arrangera?

Anna & Birgitta

Denna
vecka

Anna kontaktar
fårsektionen

Denna
vecka

Anna mailar
Hanna.
Robert tar
informationen
till
fårsektionen

Till nästa
möte
Till nästa
möte

Ylva

Denna

KM bör vara några stycken deltagare för att
genomföra klassen.

8. Beslut mellan
styrelsemöten

Beslut – Att sätta en gräns vid fem anmälda
för att genomföra var och en av KM
klasserna.
Inga beslut sedan förra mötet.

9. Instruktörer

Vilka är aktiva? Medlemsnytt?

10. Fårsektion

KM får bör vara på våren, för att folk ska ha
tid och möjlighet att vara med. Det ska vara
den första tävlingen på våren, som en
uppstart på säsongen. Möjliga platser att
vara på; Birgitta Ulväng, Kalle Grandin.
Nötsektionen har haft tävlingar och
träningar. Det har flutit på bra.
SULVK har fått frågan om att hålla SM nöt
2015.
Det finns en tävlingsplats. Det finns ett konto
med pengar till en buffert till SM. Vi måste
ha en hemsida, funktionärer, presskontakter,
sponsorer, SM fest, boende, etc., och en
arbetsgrupp.
Förslag från Sara Grant, nötgruppen:
Ulf Carlsson (djurägare), Karin Nordström
(web), Anna Lundberg (sammankallande),
Ylva Sundgren-Wallin, Ingela Uhlås.
Arbetsgruppen ska ha ett första möte, och
sedan bjuda in de som är intresserade att
vara med och hjälpa till.

11. Nötsektion
12. SM nöt: ska vi åta oss
det 2015. Utse
sammankallande till
arbetsgrupp?

Artikel i Medlemsnytt.

vecka
13. Skapa struktur för
sektionerna, budget

14. Övriga frågor

Beslut – Att hålla SM nöt 2015.
Förslag från styrelsen: Tre personer per
sektion (får och nöt), varav en
sammankallande, ska vara ansvariga för en
summa pengar som sektionen får förfoga
över till egna aktiviteter i sektionen, som en
uppmuntran i arbetet. Sektionerna får
fundera på personer. Förslag på summa: 500
kr per tävlingsdag.
Barbro skriver i medlemsnytt att det är
välkommet för den som vill, att ordna
servering på tävlingar (Barbro kollar med
fårsektionen först).

Ylva och
Robert tar
förslaget till
sektionerna.

Till nästa
möte

Barbro

Denna
vecka

Anna skapar en gemensam sida på FB för
sektionerna.

Ann

Nästa
möte

Vi ska fundera över en struktur över priser
och sponsring till tävlingar.

Alla

Nästa
möte

renovering/stripning släpet – Vi planerar
nästa möte
klubbvästar – Sponsring (Hööks)? Vi planerar
vidare nästa möte

Anna

Anna fortsätter jobba med VSS.

Anna

Monter på svenska hundmässan i Stockholm
13-14 december. Vallning av ankor.

Anna

December

Sekreteraren ser till att protokollet skickas
till Karin Nordström som lägger ut på
hemsidan. Sekreteraren skriver också ut
protokollet och sparar det påskrivna
originalet i en pärm.

Birgitta

Efter varje
möte

Avstämning m valberedningen om styrelsens Karin och
arbete. De är välkomna på mötet i
Birgitta
november. De kommer att få protokoll från
våra möten av Birgitta. De måste få ut info
till medlemsnytt i januari. Förra året skickade
vi info om årsmötet som ett vykort.
15. Nästa möte

Anna lägger ut förslag på FB.

Nästa
möte

16. Mötet avslutas

