Protokoll styrelsemöte 2019-03-17 Snickeriet Boden

(Protokoll 3-2019)
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Michael B förklarade mötet öppnat
Dagordningen godkändes
Att justera dagens protokoll valdes Henrik Öhlund
Föregående protokoll. Inget att åtgärda
Inga skrivelser förelåg att handläggas av styrelsen
Ekonomi. Vår ekonomi är god.
Valberedningen hade ordet. Informerade och blev informerade. En del förtydligande gjordes
av styrelsen.
Årsmöte. Avhålls i PRO-lokalen i Råneå 2019-04-14. Roland har bokat lokal
a)Utmärkelser på årsmötet. Torbjörn har kontakt med Mikael L. om vilka som skall har
domarutmärkelser och vilka hundar/hundägare som skall ha priser/ diplom. OBS!
Klubbmästaren! Gunnar Norlin vidtalad att skriva diplom.
b) Michael gick igenom prel. Verksamhets berättelse/verksamhetsplan. Reviderad skicka ut till
styrelsen.
c) Bokslut. Resultat och Balansräkning för verksamhetsåret som gått samt Budget för 2019.
Diskuterades hur kontofördelning skall ske mellan olika poster. Poängteras att kassör skall
lägga in verifikat i den huvudbok som klubben använt tidigare och sedan ta ut en balans och
resultatrapport för 2018. Detta skall sedan föreläggas styrelsen för godkännande och
överlämnas till revisorerna för handläggning.
Budget för kommande verksamhetsår skall göras i samma ekonomiprogram och tillställas med
balans- och resultatrapport till styrelsen för godkännande i god tid före årsmötet
d) Motioner. Vid tidigare styrelsemöte har beslutats av de motioner som varit uppe på sista
fullmäktige skall åter tas upp. Michael tar motionerna med sig till ordförandekonferensen före
vårt årsmöte för eventuell samordning med Västerbotten och kanske någon mer länsklubb.
e) Avgifter för kommande verksamhetsår: Oförändrat förutom höjning av domararvoden 300
kr, Elitprov 600 kr samt Elitprov Int. 1000 kr
Sommarens utställningar går i Södra Zonen (Göran Fastèn)och Gränszonen. (Eva Jönsson)
Övrigt:
Betonades vikten av rapportering till Studiefrämjandet av kurser, kollegium, utbildningar ex.
provsläpp och domarutbildningar. Vi får ersättning för detta.
Östra kan genomföra teoriutbildning av nya domare. Andra zoner kan skickas elever.
Nästa möte: Före årsmötet 2019-04-14 i Råneå.
Michael avslutade mötet
Justeras:
Leif Bäckström

Michael Barchéus

Henrik Öhlund

