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Styrelsemöte onsdagen den 10 mars 2015
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Plats:
Närvarande:

Hos Bodil Lignell
Billy Almgren, Bodil Lignell, Carina Ohlander, Lena Björsell, Maud Trad Sayyeda,
Siv Gåling

Frånvarande: Liselotte Wicksell, , Ulla Lundberg, Gunilla Schuber
	
  
§1
Mötets öppnande
Billy öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2

Presentation för nya styrelsemedlemmar
Vi gick laget runt o berättade lita om oss själva.

§3

Godkännande av dagordningen och föregående protokoll
Dagordningen godkändes. Föregående protokoll från årsmöte och konstituerande möte signerades.

§4

Val av justerare
Till justerare valdes Bodil Lignell.

§5

Ekonomi
Lena rapporterar om det ekonomiska läget. Det har inte hänt så mycket i år ännu.

§6

In och utgående e-post
In:
Inbjudan från Clumberspaniel till aktivitetsdag.
Ut:

§7

-

Hemsidan o FB
Hemsidan är nu flyttad och den fungerar bra. Bilder på hemsidan går nu att förstora.
Vi har öppnat en hemlig FB grupp för styrelsen, vi provar ett tag och utvärderar.
Siv lämnar uppgifter till Lena om nya kurser till hemsidan.

§8

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Cockerpromenad 25/1, Gärdet. Ansvariga: Ulla, Billy o Britt
Cockerpromenad 1/3, Majroskogen. Ansvariga: Liselotte o Ulla
Pågående:
Inga pågående.
Kommande:	
  	
  	
  
Jakt, prova på, i samarbete med Uppsala cockerklubb.
Massage och stretching tre gånger men inte förrän till hösten.
Pälsvårdskurs.
Rallylydnad nybörjar fördjupad på väg mot fortsättning, tre gånger
Aktiveringskurs, tre gånger
Personspårskurs
Lydnadskurs
Cockerpromenad 29/3, Ålsten. Ansvariga Lena + någon mer
Cockerpromenad 26/4, Hundöarna
Cockerpromenad 31/5, Valdemarsudde
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§9

Hur kan vi arbeta med andra arrangörer
Svårt att hitta någon som håller i viltspårskurser, men det går att beställa spår.
Vi gör en ny flik på hemsidan under ”Aktiviteter” för tips om kurser, föreläsningar odyl som vi
inte håller i men som kan vara av intresse för våra medlemmar.
Bodil lämnar material till Lena för sånt som skall in på hemsidan.

§ 10

Övriga frågor
Carina ordnar med domarkontrakt, och sekreterare till utställningen.
Siv beställer vandringspris till Stockholmsrallydnads cocker avancerad- och mästarklass.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte planerat till den onsdag 22 april.
Näst kommande möte den 20 maj
Datum för sista mötet före sommaren beslutas senare

§ 12

Avslutning
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______________________________ 	
  
Billy Almgren
Mötesordförande

____________________________ 	
  
Carina Ohlander
sekreterare

_____________________________ 	
  
Bodil Lignell
justerare

