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 Protokoll 
 Styrelsemöte tisdagen den 26 september 2016 

____________________________________________________________________________________________________________________	
	

Plats: Hos Siv Gåling 
Närvarande: Billy Almgren, Lena Björsell, Charlotta Finnman, Siv Gåling, Carina Ohlander,  
  Maud Trad Sayyeda, Gunilla Schuber 

Frånvarande:  Bodil Lignell, Tina Lindkvist 
	

	
§ 1 Mötets öppnande 
 Billy öppnade mötet. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen och föregående protokoll godkändes. 
 
§ 3 Val av justerare 
 Lena valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena redovisar ekonomin. 
 Vi har nu fått 1.202:- från studiefrämjandet  
 Har varit i kontakt med Nordea. Lena tar fram växelpengar till utställning. 
 Förslag från Nordea att sätta en del av pengarna på ett räntebärande konto. Nordea återkommer i  
 frågan den 10 oktober och Lena återkommer till nästa möte. 
 
§ 5 In och utgående e-post 
 In:   Inbjudan till rasklubbstorget. 
 Ut:   div medlemsutskick  
 
§ 6 Hemsidan o FB 
 Inget att rapportera. 
 
§ 7 Rapport från olika aktiviteter  
 Avklarade: 
	 Utställningstrimning	17	september	
	 Nosework	öppen	träning,	1	september		
	 Cockerpromenad	25	september	i	Ålsten	
 

 Pågående: 
 Grundkurs i Nosework, 4 gånger 
 

 Kommande:			
 Stockholms	rallylydnadscocker	16	oktober,	Haninge	hundhall	
	 Trimkurs,	nybörjare,	3	gånger	start	4	oktober,	uppföljningstrimning	2	gång	
	 Nosework	öppen	träning	26	oktober	
	 Rallylydnadskurs	i	Hundhallen	i	november	med	sikte	på	att	ha	roligt	
	 Cockerpromenad	30	oktober,	Gärdet,	ansvarig	Billy	
	 Cockerpromenad	27	november,	med	adventsfika,	Siv	ansvarig	kl	11.00	
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§ 8 Klubbkläder 
 Beslutades att inte sälja klubbkläderna på vår cockershow pga att det inte bara är medlemmar från 
 Stockholm där. 
 Eventuellt kanske vi skall försöka sälja klubbkläder på glöggminglet. 
 
§ 9 Utställningen 
 Utställningen planerades. Carina sänder ut mail om vad var o en skall göra. 
 
§ 10 Övriga frågor 

 Gunilla: förslag till att vi skall ha öppen träning, diskuterades 
 Siv: vill inte ställa upp för omval 
 Maud: öviga aktiviteter ett seminarium Redog, läggs upp som tips på hemsidan. 

 Carina: nya loggan och banderollerna är nu beställd och blir leverad så att vi kan använda dem på  
 cockershowen . 

 
§ 11 Nästa möte  
 Nästa möte planerat till den 23 nov kl 18.30 hos Billy. 
 
§ 12 Avslutning 
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______________________________ 	 ____________________________ 	 _____________________________ 	
Billy Almgren Carina Ohlander Lena Björsell 
Mötesordförande Sekreterare                          Justerare 
 
 


