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 Protokoll 
 Styrelsemöte tisdagen den 12 januari 2016 
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Plats: Hos Bodil Lignell  

Närvarande:	   Billy	  Almgren,	  Bodil	  Lignell,	  Carina	  Ohlander,	  Gunilla Schuber,	  Liselotte Wicksell,  
 Siv Gåling, Ulla Lundberg. 

Frånvarande: Lena Björsell, Maud Trad Sayyeda, 
	  
§ 1 Mötets öppnande 
 Billy öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen godkändes och föregående protokoll justerades tidigare på mässan. 
 
§ 3 Val av justerare 
 Till justerare valdes Gunilla Schuber. 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena är bortrest men har förberett alla handlingar inför årsmötet. 
 
§ 5 Inför årsmötet 
 Årsmötet måndagen den 22 februari kl 18.00 i studiefrämjandets lokal i Tullinge.  

 Styrelsen 
 Magnus har talat med alla och förslag till styrelse finns. 

 Budget 
 Budgeten genomgicks och fastställdes. 

 Verksamhetsberättelse 
  Billy återkommer med förord och slutord. Carina mailar över för genomläsning och fastställande. 

 Verksamhetsplan 
 Genomgången. Carina mailar över för genomläsning och fastställande. 
 
§ 6 Mailadresser 
 Gunilla tog upp frågan om vi skall återupprätta ett mailregister. 
 Fortsatt diskussion till nästa möte, vi måste kontrollera om det är tekniskt möjligt via hemsidan. 
 
§ 7  RAS 
 De som var på förslag att föreläsa hade inte möjlighet. 
 Vi fick inget svar på vår mailförfrågan till uppfödare i distriktet. 
 Intresset är svagt så vi lägger ner detta nu. 
  
§ 8 In och utgående e-post 
  In:   Förslag till överenskommelse mellan spanielrasklubbar anslutna till SSRK. 
 Ut:   Carina, svarar att vi ställer oss positiva till ett samarbete. Hur skall detta ordnas praktiskt 
  hur når vi dom o hur får vi vetskap om deras kurser mm. 
 
 
 
 
 
 



	   2/2	  

	  

 
 

 Protokoll 
 Styrelsemöte tisdagen den 12 januari 2016 

____________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

 
 
 
§ 9 Hemsidan o FB 
 Hemsida är uppdaterad. 
 
§ 10 Rapport från olika aktiviteter  

 Avklarade: 
 Rasmontern på Stockholms mässan 12 – 13 december. 

 Pälsvårdskurs nybörjare. 

 Pågående: 
 - 

 Kommande:	  	  	  
 Årsmöte måndagen den 22 februari kl 18.30 samling för oss 17.45.  
 Cockerpromenad 28 februari, Judarn. 
 Cockerpromenad 3 april, Ålsten 
 Pälsvårdskurs nybörjare, tre gånger start 9/2 Studiefrämjandets lokal Tullinge 
 Handling tre gånger med start 9/3, 16/3, 22/3 Studiefrämjandets lokal Tullinge. 
 

§11 Utställningen  
 Det datum vi tänkt krockar med Uppsala avdelningens utställning.  
 Gunilla frågar Viksbergsridhus om 2 alt 8 oktober. Sedan frågar Carina om domaren kan byta dag. 
 
§ 12 Övriga frågor 

 Planering inför mingel årsmöte. 
 Gunilla: fixar smörgåsar. 
 Ulla: kaffe, te, mjölk och kaffebröd 
 Vi träffas kl 17.45 för iordningställande. 
 

§ 13 Nästa möte  
 Nästa möte blir konstituerande möte i samband med årsmötet. 
 
§ 14 Avslutning 
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______________________________ 	   ____________________________ 	   _____________________________ 	  
Billy Almgren Carina Ohlander Gunilla Schuber 
Mötesordförande sekreterare                          justerare 
 


