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Plats:
Hos Gunilla Schuber kl 18.30	
  
Närvarande:	
   Billy	
  Almgren,	
  Bodil	
  Lignell,	
  Carina	
  Ohlander,	
  Gunilla Schuber,	
  Lena Björsell,
	
  
Liselotte Wicksell, Maud Trad Sayyeda, Siv Gåling,
Frånvarande: Ulla Lundberg 	
  
	
  
§1
Mötets öppnande
Billy öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2

Godkännande av dagordningen och föregående protokoll med tillägg
Dagordningen godkändes och föregående protokoll justerades.

§3

Val av justerare
Bodil valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Lena rapporterar om det ekonomiska läget.

§5

Resultat cockershow
Vi fick tillslut i 33 betalande till cockershowen så den blev av.
Det ekonomiska resultatet gick med minus 741:-. Bla berodde det på att lotterna såldes för billigt.

§6

Inför årsmötet
Lokal för årsmötet föreslås studiefrämjandets lokaler i Tullinge någon dag i vecka 8.
Gunilla ringer och bokar. Vi beslutade att inte ta in en extern mötesordförande utan föreslår Billy.
Samtliga på mötet kan tänka sig att sitta kvar i styrelsen.
Inför verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Carina sänder förra årets handlingar i öppen fil
till styrelsen, alla tittar på sin del och sänder över text till Carina som sammanställer.
Motioner skall lämnas senast den 31 dec. Lena lägger upp det redan nu på hemsidan.
Kallelse till årsmötet senast 21 dagar före.
Budget för nästa år. Lena gick igenom och alla funderar på budgeten och resp del till nästa gång.

§7

Mässan
Carina gör en planering för vilka som skall stå vilka dagar.
Vi ses på fredagen innan kl 17.00 för att bygga monter. Billy tar med en stege.
Carina köper hundgodis och folkgodis.
Bodil tar med cockertidningar.

§8

RAS
Vi har inte fått något svar på vårt mailinbjudan som gått till uppfödare i länet.
Vi beslutade att driva detta ändå och försöker få till en träff/ föreläsning en kväll i
studiefrämjandets lokaler någon gång i vecka 5 eller 6. Bodil tar kontakt med kunniga inom RAS.
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§9

§ 10

In och utgående e-post
In:

Från Cockerklubben ang RAS.
En som har anmält sitt intresse för trimkurs.

Ut:

Svar på ovanstående inkommande mail
Förfrågan om intresse för RAS möte.

Hemsidan o FB
Lena har nu säkerhetskopierat o uppdaterat hemsidan till en nyare version.
Lena eftersöker bilder, gärna julbilder, till hemsidan.

§ 11

Cockershow
Nästa års cockershow beslutades att lämpligt datum är söndag 9 oktober.
Gunilla ringer och bokar stallet. Carina sänder namn på domare som lämnat intresse tidigare till
Gunilla som tar kontakt med honom.

§ 12

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Pälsvårdskurs. Utställningstrimning, en gång 24/9
Cockerpromenad 27 september, Judarnskogen med handling med Agata.
Cockershowen 4/10
Cockerpromenad 1 november, Gärdet.
Pågående: Pälsvårdskurs nybörjare
Kommande:	
  	
  	
  
Cockerpromenad avslutning 6 december, Farsta gård, Siv kontaktar Farsta gård och bokar.
Massage och stretching, skjuts upp.
Rasmontern på Stockholms mässan 12 – 13 december.

§ 13

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 14

Nästa möte
8 december kl 1800 hos Lena med planering inför årsmötet.

§ 15

Avslutning
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______________________________ 	
  
Billy Almgren
Mötesordförande

____________________________ 	
  
Carina Ohlander
sekreterare

_____________________________ 	
  
Bodil Lignell
justerare

