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Plats:

Hos Lena Björsell 	
  

Närvarande:	
   Billy	
  Almgren,	
  Bodil	
  Lignell,	
  Carina	
  Ohlander,	
  Gunilla Schuber,	
  Lena Björsell,
	
  
Liselotte Wicksell, Maud Trad Sayyeda, Siv Gåling, Ulla Lundberg.
	
  
§1
Mötets öppnande
Billy öppnar mötet och hälar alla välkomna.
§2

Godkännande av dagordningen och föregående protokoll
Dagordningen godkändes och föregående protokoll justerades.

§3

Val av justerare
Maud valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Lena rapporterar om det ekonomiska läget. Det har inte hänt så mycket på kontot sedan förra
mötet eftersom vi inte har haft några pågående aktiveter.

§5

Inför årsmötet
Årsmötet planerat till måndagen den 22 februari kl 18.00 i studiefrämjandets lokal i Tullinge.
Revisorer skall ha handlingarna senast 4 veckor innan.
Styrelsen
Valberedningen har hört av sig och vill ha svar från samtliga.
Endast en ledamot vill avgå. Enligt stadgarna behöver vi bara 5 st och vi har 7.
Budget
Vi gick igenom en preliminär budget, Lena sammanställer.
Verksamhetsberättelse
Vi gick igenom verksamhetsberättelsen. Alla som har någon ansvarsdel mailar uppgifter till
Carina.
Verksamhetsplan
Vi gick igenom verksamhetsplanen. Alla som har någon ansvarsdel mailar uppgifter till Carina.
Bodil kollar förutsättningarna för att kunna hålla ett KM i viltspår.

	
  

§6

Mässan
planeringen klar Billy, Bodil, Carina, Liselotte och Siv träffas kl 17.00 för att bygga monter.
Medtag:
Billy: stege, skruvmejsel el dyl för att ta bort klammer
Carina: hundgodis, människogodis, monterlådan, mattan, bubbelvatten, engelska flaggor
Siv: stolar, bur
Bodil: cockertidningar, staket
Vi kommer att behöva köpa några inträdesbiljetter. De som har medlemskap köper biljett,
eftersom det ger rabatt på inträdet.

§7

Nästa års cockershow
Ridhuset bokat 9 oktober 8.00 – 17.00
Domare bokad: Hans Amlgren, kontrakt skrivet.
Ringsekreterare: Carina tar kontakt Agata och en som erbjudit sig på mail.
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§8

RAS
Bodil har försökt få kontakt med de som är kunniga i frågan och som kan hålla föreläsning, men
inte lyckats, hon återkommer.

§9

In och utgående e-post
In:
Ut:
-

§ 10

Hemsidan o FB
Hemsidan uppdaterad med bilder och kallelse till årsmötet.
Lena lägger upp ny kalender för nästa år i början av januari.
Lena kan göra uppdateringar på hemsidan även när hon är bortrest i början av året.

§ 11

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Pälsvårdskurs nybörjare
Cockerpromenad avslutning 6 december, Farsta gård
Pågående: -

	
  
§ 12

Kommande:	
  	
  	
  
Rasmontern på Stockholms mässan 12 – 13 december.
Cockerpromenad på Gärdet, 31 januari, Liselotte, Ulla
Årsmöte måndagen den 22 februari kl 18.00. Studiefrämjandets lokal i Tullinge
Trimkurser	
  i	
  feb	
  /	
  mars	
  
Övriga frågor
Billy presenterade informationsblad om ”Ta hand om hunden i vinter” och ”Att skaffa hund”. Vi
beslutade att skriva ut dem till mässmontern och lägga ut dem på hemsidan.
Bodil har en träningsgrupp i jakt, vi beslutade att anmäla den som en strudiecirkel hos
studiefrämjandet.

§ 13

Nästa möte
Tisdagen den 12 januari kl 18.30, hos Bodil. Då måste alla handlingar inför årsmötet slutföras.

§ 14

Avslutning

2015-‐12-‐08	
  
	
  
	
  
______________________________ 	
  
Billy Almgren
Mötesordförande
	
  

____________________________ 	
  
Carina Ohlander
sekreterare

_____________________________ 	
  
Maud Trad Sayyeda
justerare

