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 Protokoll 
 Styrelsemöte tisdagen den 21 april 2016 

____________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Plats: Hos Lena Björsell 
Närvarande: Lena Björsell, Charlotta Finnman, Siv Gåling, Bodil Lignell, Carina Ohlander, 
  Billy Almgren 
Frånvarande: Gunilla Schuber, Tina Lindkvist, Maud Trad Sayyeda 
	  
	  
§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen godkändes med några tillägg. 
 Föregående protokoll godkänt men kunde inte signeras då dessa personer ej var närvarande. 
 
§ 3 Val av justerare 
 Bodil valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena redovisar ekonomin som ser ut som vanligt. 
 Lena informerar om att vi skulle behöva köpa ett nytt bokföringsprogram. 
 Beslutades att köpa ett webbaserat bokföringsprogram, Lena beställer Visma eEkonomi. 
 
§ 5 In och utgående e-post 
  In:   Mail från medlem ang foton till hemsidan med länka till en blogg 
   Från Lisa ang rally KM. 
 Ut:   Lena svarat ang foton, vi länkar inte till bloggar och hemsidor utan hänvisar till  
  Cockerklubbens hemsidan som har länkar till medlemssidor. 
  Siv har svarat Lisa. 
 
§ 6 Hemsidan o FB 
 Vi fick beröm på stora cockerklubbens årsmöte för att vår hemsida är trevlig och snygg, lätt att 
 orientera på och alltid uppdaterad. 
 Vi beslöt att ta bort fliken ”Insändare”, FB har övertagit den rollen. 
 Bodil skriver reklam text om jakthelg i Tullgarn för att lägga in på hemsidan, under tips. 
 
§ 7 Rapport från olika aktiviteter  
 Avklarade:  
 Pälsvårdskurs för nybörjare 
 Cockerpromenad 3 april, Ålsten 

 Pågående:  
 Nosework 1a, Haninge hundhall 
 Aktiveringskurs 
 Handlingkurs 

 Kommande:	  	  	  
	   Agilitykurs	  
	   Stockholmsviltspårscocker	  14	  maj	  
	   Cockerpromenad	  1	  maj,	  Hellasgården.	  Ansvarig:	  Charlotta	  
	   Nosework	  1b	  start	  27	  april	  
	   Stockholms	  rallylydnadscocker	  16	  oktober,	  Haninge	  hundhall	  
	   Cockerpromenad	  29	  maj	  
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§ 8 Tidningen 
 Manusstopp 1 maj. Billy skriver om våra kurser och en liten reklam om vår utställning. 
 Annons om utställningen skall med, Carina sänder den till Billy. 
 
§ 9 Brev till medlemmar 
	   Förslaget till brev gicks igenom. 
 Planerat att vi skall träffas hos Gunilla den 26 april och skriva kuvert och skicka brevet. 
	  
§ 10 Utställningen 
 Gunilla beställer rosetter. 
 Carina skriver kontrakt med skrivare. 
 Carina skickar annonsen till Billy. 
 Vi måste köpa ny banderoll till utställning, Carina. 
 
§ 11 Styrelsens arbete / kontakt mellan styrelsemöten 
 Billy tog upp detta med att vi som sitter i styrelsen måste läsa mail minst varannan dag och  
 svara alla. 
 Beslutat datum för styrelsemöte måste ligga fast, istället får vi ändra plats om det skulle behövas.  
 
§ 12 Övriga frågor 
 Gunilla vill att vi lägger till en stående punkt som heter ”Klubbkläder”. 

 
§ 13 Nästa möte  
 Hos Bodil 26 maj kl 18.00. 
 
§ 14 Avslutning 
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______________________________ 	   ____________________________ 	   _____________________________ 	  
Gunilla Schuber Carina Ohlander Bodil Lignell 
Mötesordförande Sekreterare                          Justerare 

 


