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Protokoll
Styrelsemöte måndag den 15 januari 2018
____________________________________________________________________________________________________________________

Närvarande:

Bodil Lignell, Carina Ohlander, Gunilla Schuber, Lena Björsell,
Maud Trad Sayyeda, Britt Garmeus

Frånvarande:

Charlotta Finnman, Tina Lindkvist, Tuula Karlsson

§1

Mötets öppnande
Gunilla öppnade mötet.

§2

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

§3

Val av justerare för mötet
Bodil valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Resultat från förra året som blir ett litet minusresultat.

§5

In och utgående e-post
In:

-

Ut:

-

§6

Hemsidan, FB, medlemsmail
Innan jul skickades ut ett medlemsmail. Gunilla sänder ett mail i veckan med påminnelse om
föreläsning, årsmöte, cockerpromenad och kurser. Övrigt inget att rapportera.

§7

Föreläsningar
Upplands avdelningen har bjudit in till föreläsning om cockern som jakthund.

§8

Cockertidningen
Nästa manusstopp är 6 februari.
Britt skriver ett reportage.
Gunilla sänder in rapport.
Gunilla skriver även en rapport från mässan.

§9

Klubbkläder
Lagret är inventerat och rapporterat inför årets slut.

§ 10

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Trimkurser för nybörjare
Rasmontern Stockholms mässan 16 -17 december
Pågående:
Träningsgrupp i jakt
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Kommande:
Cockerpromenad 28/1, Gärdet, Gunilla
Cockerpromenad 25/2,
Cockerpromenad 25/3, Lena
Cockerpromenad 29/4, Maud
Cockerpromenad 27/5, Britt
Träningskvällar i NW 22 mars och 17 april
Trimkurs för nybörjare, start 30/1 på tre gånger.
Till våren:
Trimkurser
Lydnadskurs
Prova på dag i jakt
§ 11

Årsmöte 2018
Preliminär dag för årsmöte den 22 februari kl 18.30. Studiefrämjandet har ingen lokal att låna ut.
Föreningslokalen i Gunillas bostadsrättsförening är bokad.
Britt gör inköpen för fikat, Britt och Maud träffas tidigare och brer smörgåsar.
Vi gick igenom verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen och även nästa års budget.

§ 12

Övriga frågor
Vi skall eftersöka våra vandringspriser och försöka få tillbaka dem.

§ 13

Nästa möte
Konstituerande möte efter årsmötet.

§ 14

Avslutning

2018-01-15

______________________________
Gunilla Schuber
Mötesordförande

____________________________
Carina Ohlander
Sekreterare

_____________________________
Bodil Lignell
Justerare

