Org.nr 802437-2073

Styrelsemötesprotokoll
2019-12-22, telefonmöte
Närvarande:

Anmält förhinder:

15:2019

Susanne Fagrell (ordförande), Eva Wieslander, Renée Höglander,
Monica Larsson, Anette Almqvist, Linda Heintie,
Magnus Elmvik (fr.o.m punkt 207), Maja Lind (adjungerad),
Christin Karlsson (adjungerad, t.o.m. punkt 205)
Agneta Wändell, Irene Alvarsson, Catrin H Karlsson, Laila Redlund.

198.

Mötet öppnas
Ordföranden hälsade välkomna och öppnade dagens styrelsemöte.

199.

Val av mötessekreterare
Maja Lind valdes att föra dagens protokoll.

200.

Val av justeringspersoner
Eva Wieslander & Renée Höglander valdes att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

201.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

202.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

203.

Bordlagda ärenden
- Räknare till Freestyle och Heelwork to music är ordnat, Linda Heintie har erbjudit sig
att ta över detta efter årsskiftet.

204.

Ekonomirapport
Klubbens ekonomi ser fortsatt god ut och kontoställningarna gicks igenom.

205.

Information från grupper
Sportkommittén
- Samtliga årets hund-kategorier (ej utställning) kommer att revideras i samband med
årsskiftet.
- Arbetet med programmet för rasspecialen fortgår, några förfrågningar inväntar svar
innan programmet är fullständigt färdigt.
- Styrelsen beslöt att en kallelse till kommande styrelsemöten skall skickas till
sportkommittén.
Utställningskommittén
Arbetet med att hitta sponsorer och att sätta programmet för rasspecialen fortlöper.
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Aktivitetsgrupper
Handledningen är nu färdigredigerad och har skickats ut bland annat via facebook till
aktivitetsombuden. Catrin kommer att själv axla rollen som kontaktperson till styrelsen
efter årsmötet.
Arbetsgruppen för avelsfrågor
- Styrelsen beslöt att en kallelse till kommande styrelsemöten skall skickas till
arbetsgruppen för avelsfrågor.
206.

Hemsidan
Inget nytt att rapportera.

207.

Tidningen
Inget nytt att rapportera.

208.

Uppdragslistan
Listan gicks igenom och uppdaterades.

209.

Styrelsens kalendarium
Kalendariumet gicks igenom och bockades av.

210.

Nytt från SKK och SGVK
Inget nytt att rapportera.

211.

Övriga frågor
God jul
Maja har skrivit samman en god jul-annons till facebook. Styrelsen beslöt att ge Maja i
uppdrag att publicera denna på klubbens facebooksida samt skicka texten till Laila för
publicering på klubbens hemsida.
Klubbkläder
Renée och Magnus har kollat igenom utbudet och funderar på om vi skall ha enskilda
modeller av utbudet, eller om det går att ha hela utbudet.
Styrelsen beslöt att ge Renée och Magnus i uppdrag att komma med ett konkret
förslag på utbud av modeller och färg.
Funktionärsbrev
Eva har skrivit samman ett brev som kommer att skickas ut till samtliga funktionärer
inom klubben, med önskning om god jul och ett gått nytt år, samt ett riktat tack för
engagemanget under det gångna året.
Ansökan utbildningsfond
Renée Höglander har inkommit med en ansökan om utbildningsfond till dogalärare,
yoga tillsammans med hund. Utbildningen kommer att avslutas i augusti 2020. – bilaga
1.
Styrelsen beslöt att bevilja Renée Höglander bidrag ur utbildningsfonden.
Renée Höglander har inte deltagit i beslutet.
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Ansökan utbildningsfond
Ytterligare en ansökan om bidrag ur utbildningsfonden har inkommit till styrelsen,
denna behöver dock förtydligas och Eva kontaktar personen i fråga för att få en
ytterligare beskrivning av utbildningen. Ärendet bordlägges därmed till ett senare
möte.
212.

Nästa möte
Telefonmöte söndag 26 januari 2020, 20.00.

213.

Mötet avslutas
Susanne tackade de närvarande för kvällens möte och avslutade mötet.

Vid protokollet
Maja Lind
____________________________

Ordförande
Susanne Fagrell
____________________________

Justeringsperson
Eva Wieslander
____________________________

Justeringsperson
Renée Höglander
____________________________

