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PROTOKOLL
Styrelsemöte 4-2020
Art:

Styrelsemöte

Plats:

Klubbstugan, Deltat

Närvarande:

Lotta Johansson, ordförande
Eva Jakob, v ordförande
Heléne Eliasson, sekreterare
Margaretha Carlsson, kassör
Ann-Christin Pettersson, ledamot
Johan Berglin, ledamot
Monica Strålberg, ledamot
Mats Ringlöv, ledamot
Ulle Liukkkonen, ledamot
Anna Holter, suppleant
Lena Unger, suppleant

§ 32

Mötets öppnande

Ordförande Lotta Johansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 33

Val av justerare

Johan Berglin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 34

Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 35

Föregående protokoll

Gicks igenom och godkändes.

§ 36

Skrivelser/Post/Att-göra-lista

Ingen post har inkommit, kassören funderar om postfacket kan tömmas lite oftare.
Lena Unger erbjöd sig att ta över postnyckeln som Ulf Ankarberg har då hon flera gånger i
veckan är på Coop i Timrå där postfacket finns. Heléne kontaktar Ulf och hämtar nyckeln.
Att-göra-listan gicks igenom, inga nya uppdrag sedan sist.
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§ 37

Ekonomi

Vi har fortfarande en stabil ekonomi och det har inte gjorts några större transaktioner
sedan årsmötet. Bidraget från Timrå Kommun på 16,000 kr har kommit.
Budgeten skall knappas in i Speed Ledger inom kort.

§ 38

Val av ansvariga i utskott och arbetsgrupper

Valberedningen hade tillfrågat de som tidigare varit ansvariga för arbetsgrupperna om
fortsatt engagemang och de flesta har tackat ja att fortsätta sina uppdrag. Dock har vi
vakanta poster på Prov och Tävling - Agility och Bruks o Lydnad. Styrelsen jobbar vidare
med att hitta ansvariga i dessa.
Till utskottsansvariga valdes:
Avel och Hälsa – Margaretha Carlsson
Prov och Tävling – Ulle Liukkonen
Hudägarutbildningen – Heléne Eliasson
Samhällsnytta – Ann-Christin Pettersson
Organisation – Johan Berglin
Hundungdom – Vakant
Se uppdaterat ”organisationsschema”, bilaga 1.

§ 39

Datum för Medlemsmöten 2020

Datum för årets medlemsmöten bokades, se bilaga 2

§ 40

Datum för styrelsemöten 2020

Datum för årets styrelsemöten bokades, se bilaga 2

§ 41

Rapporter

Hänskjuter denna punkt till nästa styrelsemöte då årets verksamhet kommit igång lite mer.

§ 42

Övriga frågor

Webmaster efterlyser foton och en kort presentation från flera av oss i styrelsen till
hemsidan. Se till att fixa det snarast
För kännedom kommer DM i Rapport att hållas hos oss till hösten.
Studiefrämjandet planerar att arrangera en ”styrelseutbildning” i vår, är det intressant för
oss?

2020-03-10

§ 43

Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte är bokat till den 8/4, kl. 19:00.

§ 44

Mötets avslutande

Lotta Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:

__________________________________________
Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:

__________________________________________
Lotta Johansson, mötesordförande

____________________________________
Johan Berglin, justerare

