Protokoll från styrelsemöte den 24 jan kl 17.30 i Vindeln
Närvarande: Gottne L, Mikael N, Ingeborg S, Sandra S E, Jerry J, Hans O,
Förhindrade att närvara: Mats G (sjuk), Leif L (bortrest), Magnus O,
1.
Mötets öppnande
Hälsade ordföranden, Gottne, de närvarande styrelseledamöterna välkomna till mötet och
förklarade det öppnat.
2. Val av sekreterare och protokolljusterare
Jerry utses till sekreterare och Sandra får uppdraget att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
3. Protokoll från senaste mötet
Gottne går igenom föregående protokoll.
Beslut: Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport
Hasse går igenom bokslutet som nu är klart. Verksamheten visar ett positivt resultat för
verksamhetsåret 2012.
5. Inför årsmötet
• Fullmäktigeträff 9 mars 09.30 Hotell Lappland. Micke och Gottne fixar inbjudan
• Årsmöte 16 mars 09.30. Umeå, Entré Norr Anumark. Inbjudan via hemsidan och
annonser i länstidningarna och lokala tidningsblad (Lycksele m fl)
• Vi beslutar att ta steget att inte skicka ut några årsmöteshandlingar denna gång.
Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på nätet.
• Vem gör vad till årsberättelsen
Priser, Gottne
Utställningar, Ingeborg
Ekonomi, Hasse
Jaktprov, Micke
Ungdomsverksamhet, Jerry
(Utöver detta behöver vi gå igenom utmärkelser. Lämpliga kandidater. Här har vi ingen
bra historik)
Vi försöker vara klar med våra uppgifter i slutet av Feb.
6. Lotteri
Vi beslutar att anordna ett lotteri med 1000 lotter. Pris per lott 100 kr. Vi hjälps åt att ordna
priser. Bör vara klart 20 feb. Hasse fixar tryck
7. Hemsidan
Micke Nilsson berättar att våran nya hemsida är under uppbyggnad. Det finns mycket man
skulle kunna utveckla. Men vi tar det i den takt det kommer. Vi kommer att kunna betala
jaktproven på hemsidan med en tjänst som finns att skaffa. Det kommer inte kosta oss något
utan den är den som betalar in till provet som får en liten extra kostnad. Micke vill ha hjälp
med lite historik kring klubben så vi kan lägga ut på hemsidan. Den nya hemsidan kommer
inte heller att ha någon gästbok.

8. Vandringspriser.
Nuvarande vandringspris för utställningar ”Silverpluntan” har ”vandrat” färdigt och kommer
därför att delas ut för sista gången vid årsmötet.
Hasse åtar sig att kolla ersättning.
9. Övriga frågor
• Ersättning domarkostnader Räv – SM
Vi ändrar tidigare beslut så att ersättning utgår även om domaren kommer från annat
håll än Västerbotten. (Det har sedan visat sig att frågan inte är aktuell eftersom
representanten från Västerbotten inte kommer att starta)

Justeras
Gottne Lindgren

Sandra Sjölund -Emilsson

