Passklubben Skeid
Protokoll från styrelsemöte 2015-07-28 kl 18:00 på Toftinge Gård
Närvarande: Göran Fernsund, Ante Eklund, Kjell Storgård, Evelyn Storgård,
Danni Smárasson, Lena Lundén.

§1 Mötets öppnande.
§2 Styrelsen beslöt att välja Lena att föra dagens protokoll och Evelyn till att
justera det samma.
§3 Godkännande av dagordning/frågor som skall dras har mailats ut till
styrelsen i förväg av Göran.
§4 Ekonomi/Evelyn: På kontot finns fn 13.250:11. Då har fakturan från
Jordbruksverket gällande veterinärbesiktningarna från vår senaste tävling ej
kommit/är ej betald. Sofie F fått uppdraget att köpa in en laptop till klubben
och tanka upp den med vad vi behöver såsom Icetest mm.
§5 Klubbens namn :Passklubben Skeid godkänd av SIF men ej ännu registrerad
pga semester på kansliet. Styrelsen gav Evelyn i uppdrag att ändra namnet hos
skattemyndighet, bank mm. Uppdrag till Lena att ändra facebook till:
Passklubben Skeid fd Svenska Passklubben. (Lena försökt göra detta men då
sidan har mer än 200 gillare, fn ca 1350 st har hon ej behörighet utan har bett
Sofie Fältsjö om hjälp ). Ante jobbar vidare med hemsidan som han visade ett
första utkast ifrån. Beslut om att använda den logga Ante presenterade togs.
§6 Beslöt att sponsorsumman skall uppgå till 5.000:-/år och styrelsen gav Danni
& Eyvi uppdraget att komma med förslag om vad sponsorerna skall få för de
5000:§7 Ansvarsförsäkring: Göran varit i kontakt med Kerstin Åker
Agria/Länsförsäkringar och begär en offert för klubbens räkning.
§8 Passhelg 20151017-18: OBS! Nytt datum enl Göran & Evelyn på av Toftinge
upptaget
Klinik lördag den 17 okt kl 12.00- 15-16.00 Huvudansvariga Danni & Eyvi. De får
planera upplägget, kostnad, tidsåtgång, funktionärer mm. Vad behöver dom för
att genomföra detta? Inbjudan.

Passtävling Söndag 18 okt kl 10.00-14.00 . Propp skrivs av Sofie ( betalning av
anmälningsavgifter mm bör gå direkt till klubben). Ansvarig för domare Eyvi
med hjälp av Lena. Dagarna är separat upplagda och deltagarna kan välja att
vara med en av dagarna eller båda 2
§9 Planeringsmöte klinik/tävling 20150901 kl 18.00 på Toftinge. Bjuda in fler till
den gruppen så att vi får ett fungerande funktionärsteam. Styrelsen fick i
uppdrag att knyta bra personer till teamet.
§10 Nästa styrelsemöte 20151027 kl 18:00 på Toftinge

Vid protokollet Lena Lundén

Justeras Evelyn Storgård

