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

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

§3

Val av justerare
Bodil Lignell valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Lena rapporterar om det ekonomiska läget.
Vi gick igenom ekonomin för varje kurs samt arvoden.

§5

In och utgående e-post
In:
Ut:
-

§6

Hemsidan o FB
Lena lägger in reklam på FB om sista kursen för terminen och cockerpromenaden.
Lena ändrar texten under cockerpromenaden se §8

§7

Cockershow
Domare och sekreterare klara.
Gunilla beställer rosetter.
Vi måste ordna nytt anmälningsprogram
Sponsring, Ulla kollar.

§8

Våra aktiviteter
Vi beslutade att cockerpromenaderna skall innehålla endast promenader, vi gör reklam för
våra kurser och aktiviteter i stället.
Avklarade:
Cockerpromenad 26/4, Hundöarna
Pälsvårdskurs. Grundkurs, tre gånger
Aktiveringskurs, tre gånger
Jakt, prova på, i samarbete med Uppsala cockerklubb.
Rallylydnad nybörjar fördjupad på väg mot fortsättning, tre gånger
Pågående:
Kommande:	
  	
  	
  
Pälsvårdskurs. Utställningstrimning, en gång.
Lydnadskurs
Viltspårskurs 24 – 25 maj
Cockerpromenad 31/5, Valdemarsudde
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Hösten:
Massage och stretching tre gånger men inte förrän till hösten.
Ev KM i rallylydnad
Cockershow
Ev Stockholms mässan
Trimkurs.
Cockerpromenad 30 augusti, Sätra
Cockerpromenad 27 september
Cockerpromenad 1 november
Ccokerpromenad avslutning 6 december, Farsta
§9

Övriga frågor
Gunilla har tagit reda på att det går att beställa trimförkläden där vi beställt förut.

§ 10

Nästa möte
26 augusti kl 18.00. Lena bokar plats.

§ 11

Avslutning
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______________________________ 	
  
Billy Almgren
Mötesordförande

____________________________ 	
  
Carina Ohlander
sekreterare

_____________________________ 	
  
Bodil Lignell
justerare

