Protokoll
Styrelsemöte söndagen den 23 april 2017
______________________________________________
Närvarande: Britt Garmeus, Charlotta Finnman, Gunilla Schuber, Lena Björsell,
Maud Trad Sayyeda, Tuula Karlsson
Frånvarande:Carina Ohlander, Bodil Lignell, Tina Lindkvist
§1

Mötets öppnande
Gunilla öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

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

§3

Val av justerare samt sekreterare för mötet
Lena Björsell valdes till sekreterare för mötet, Britt Garmaeus valdes till
justerare.

§4

Ekonomi
Lena redogjorde för ekonomin.
Vi bör ha översyn av ekonomin för våra kurser, så att vi får ett litet
överskott för att täcka fasta kostn.

§5

In och utgående e-post
In: Fråga från ny medlem om betalning, har besvarats.
Ut: Inget, förutom ovan svar.

§6

Hemsidan, FB, medlemsmail
Hemsidan Uppdaterad
Facebook Inget att rapportera
Medlemsmail Några mail är skickade, några nya adresser har tillkommit.

§7

Cockertidningen
Manusstopp för nästkommande nummer är 1 maj.
Annons om vår cockershow måste in i tidningen. Vi gick igenom
annonsen, och beslutade höja anmälningsavgiften till 220 kr.
Gunilla sammanställer material och skickar in.
Lena ser till att man kan anmäla sig via hemsidan när Cockertidningen
kommer ut, 16/6.
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§8

Cockerspanielklubbens årsmöte
Gunilla rapporterade från mötet som hölls 25 mars. Mötet valde ny
ordförande till klubben.

§9

Utredningen om SKKs omorganisation och remiss
Vi diskuterade detta och hänvisar till vårt tidigare svar.

§ 10

Klubbkläder
2 västar sålda, inkl 2 märken från lager. Vi beslutade att erbjuda
kvarvarande T-shirts vid nästa cockerpromenad. Fleecetröjan
på hemsidan ska höjas till 300 kr pga nytt inköpspris.
Carina tar reda på pris för träningsväst med logo till nästa möte.

§ 11

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Nybörjarkurs i trimning
Cockerpromenad 26 februari, Gunilla, Hammarbybacken.
Cockerpromenad 26 mars, Lena, Judarskogen
Cockerpromenad 23 april, Maud, Ålsten
Öppen träning Nosework 6 och 20 april
Pågående:
Träningsgrupp i jakt, start 9/4
Nose Work 1, start 27 april, 5 tillfällen
Kommande:
Rallyträning 6 maj - inställd pga inga anmälningar
Rallylydnadsmästerskapet 27 maj - vi skickar mail och lägger upp det
mer synligt på hemsidan och facebook efter 1/5.
Cockerpromenad 28 maj - Gärdet - ansvarig Gunilla alt. Tuula

§ 12

Kurser genom Marie Sjöborg
Brev från Marie diskuterades - vår hänvisning på hemsidan kvarstår.

§ 13

Höstens aktiviteter
Utställning 1/10, inbjudan, domare, avtal, hyra stall etc är klart. Gunilla
beställer rosetter. Sponsring - Lotta håller i detta och efterlyser hjälp med nya
sponsorer. Uppdrogs åt alla att försöka värva fler sponsorer och meddela
Lotta.
Bodil kommer att hålla kurs i massage och stretching.
Gunilla kommer att hålla en trimkurs för nybörjare.
Eventuellt gör vi en förfrågan hos medlemmarna om det finns intresse för
handlingkurs inför uställningen 1/10 - Gunilla hör med Agata.
Vi planerar in en Nose Work 2 (fortsättning) i höst - Gunilla diskuterar
arvode med ansvarig ledare.
Promenader augusti - november (27/8, 24/9, 29/10, 26/11 med
glöggmingel).
Vi diskuterade att hitta föredragshållare som kan berätta om rasen.
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§ 14

Övriga frågor
Avvaktar inköp av rosetter till mästarklass Rallylydnad.

§ 15

Nästa möte
Nästa möte planerades till den 1 juni, knytis hos Gunilla kl 18.
Var och en tar med det man vill äta dricka, Gunilla gör en sallad
och kaffe/te.

§ 16

Avslutning
Mötet avslutades.

2017-04-23

______________________________ __________________________
Gunilla Schuber
Mötesordförande

Lena Björsell
Sekreterare för mötet
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__________________________
Britt Garmaeus
Justerare

