Ärende

Beslut

1. Mötets öppnande

Anna öppnar mötet

2. Val av sekreterare
och justeringsman

Robban sekreterare
Annika Justerar

3. Godkännande av
dagordning

Godkändes

4. Föregående
protokoll

Gicks igenom

5. Ekonomi

-Postgiro 79772kr pga många anmälningar
-Bankkonto 60191kr
-Beslut att fårsektionen får köpa in
genomgångsgrind, spännband m.m.
-Pengar från SVAK för stora sthlm, kolla hur
det kan utbetalas utan skatt m.m.

6. Medlemsnytt

7. Medlemsvård
2015/aktiviteter
8. Beslut mellan
styrelsemöten
9. Fårsektion

10. Nötsektion

11. Instruktörer

12. Övriga frågor

-Fungerar bra.
-Medlemmar samt styrelse måste skicka in
mtrl!!
-Förslag att göra ett intervju med Anders,
Ylva mailar Lotta
-Fokus tävlingar och SM.
-Börja planera aktivitet jan-feb -16. Typ
Karin S ridhus fast annan instruktör.
-antalet medlemmar 155st 26/5
-Barbro tar paus från styrelsen men
fortsätter som kassör.
-2st vp, 2st ik1, 2st ik2 spikade. Km och en
tävling till planeras.
-Beslut: För 2014 betalas 500kr per
tävlingsdag ut senast 31/12. Sektionen
beslutar vad de ska användas till.
-Beslut: För 2014 betalas 500kr per
tävlingsdag ut senast 31/12. Sektionen
beslutar vad de ska användas till.
-Upptaktsträff genomförd
-KM planeras
-Steg 2 kommer att genomföras när det
finns underlag. Robban mailar Lotta
Axelsson
-En del kurser pågår. Ligger på hemsidan.
-Fortbildning med Karin S genomförd i Feb
-Klubbkläder. En väst ”Active CRV” är
föreslagen, finns på Hööks. Anna kollar pris
och brodyr/tryck. Mått tabell finns på Hööks
hemsida eller så får man prova i butik.
Styrelsen tittar i butik och provar under

Ansvarig

Tidsplan

-Eva & co

-Robban
meddelar

-Anna kollar med
Barbro
-Lotta
-Alla
-Ylva
-Nöt & får
sektioner
-Alla

-Fårsektionen

-Nötsektionen

-Robban

-Anna

-Styrelsen

13. Nästa möte

sommaren.
-Robban kollar om det går att typa om släpet -Robban
till högre lastvikt
-Softshell jacka på g. Logotype tas fram
-SM-gruppen
-Möte inbokat
-Live möte. Anna kallar
-Anna

14. Mötet avslutas

-Ordförande avslutar mötet.

-
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