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Protokoll
Styrelsemöte tisdagen den 23 november 2016
____________________________________________________________________________________________________________________

Plats:
Närvarande:

Hos Billy Almgren
Billy Almgren, Lena Björsell, , Siv Gåling, Bodil Lignell, Carina Ohlander,
Maud Trad Sayyeda, Gunilla Schuber

Frånvarande:

Tina Lindkvist, Charlotta Finnman

§1

Mötets öppnande
Billy öppnade mötet.

§2

Godkännande av dagordningen och föregående protokoll
Dagordningen och föregående protokoll godkändes.
Extra styrelsemöte 2016-11-14 med anledning av remiss från SSRK. Remiss svar skrivet
av Lena Björsell och sänt till Cockerspanielklubben.

§3

Val av justerare
Gunilla valdes till justerare.

§4

Ekonomi
Lena redovisar ekonomin.

§5

In och utgående e-post
In:
Remiss ang delning av SSRK
Nya viltspåregler
Brev från Nordea ang uppdaterad information om verksamheten
Ut:
Remissvar ang delning av SSRK
Lena svarar Nordea

§6

Hemsidan o FB
Lena eftersöker fortfarande bilder till hemsidan.

§7

Cockertidningen
Billy har skickat in manus till decembernumret.
Nästa tidning kommer ut i mitten av mars och deadline är 1 februari.

§8

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Grundkurs i Nosework, 4 gånger.
Rallylydnadsträning i Haninge hundhall istället för Stockholms rallylydnadscocker som blev
inställt pga för få deltagare.
Cockershowen 2 oktober.
Uppföljningstrimning 2 gånger
Nosework öppen träning 26 oktober.
Cockerpromenad 30 oktober, Gärdet.
Pågående:
Trimkurs, nybörjare, 3 gånger start 4 oktober
Rallylydnadskurs i Hundhallen i november med sikte på att ha roligt.
Kommande:
Cockerpromenad 27 november, med adventsfika, Siv ansvarig kl 11.00
Nybörjarkurs i trimning.
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§9

Klubbkläder
Vi tar med handdukar och kassar till glöggminglet för försäljning.
Ev skall vi försöka få fram en hundförarväst.

§ 10

Remiss SSRK
Vi hade ett extra insatt styrelsemöte för att gå igenom remissen ang delning av SSRK.
Vårt svar på remissen är sänt till cockerspanielklubben som tackade för våra synpunkter och en
snabb handläggning.

§ 11

Utställningen
Årets utställning gick 308 kr back.
2017 års utställning förslag 1 oktober.
Gunilla bokar stallet och börjar undersöka domare.

§ 12

Mässan
Planering av rasmontern.
I år ingår inte bord i montern men vi beslutade att hyra bord från mässan.
Vi gick igenom schema för helgen, Carina sänder ut sammanställning på mail.
Billy, Siv, Bodil, Carina ses kl 18.00 för att sätta upp montern.

§ 13

Årsmöte
Årsmötet skall vara i februari, lokal diskuterades ev hundhallen, Stockholms kennelklubbs lokal.

§ 14

Övriga frågor
-

§ 15

Nästa möte
Tisdag 10 januari kl 18.30 hos Gunilla.

§ 16

Avslutning

2016-11-23

______________________________
Billy Almgren
Mötesordförande

____________________________
Carina Ohlander
Sekreterare

_____________________________
Gunilla Schuber
Justerare

