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 Protokoll 
 Styrelsemöte tisdagen den 15 mars 2016 

____________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Plats: Hos Siv Gåling   
Närvarande: Lena Björsell, Charlotta Finnman, Siv Gåling,, Bodil Lignell,  
	   Tina Lindkvist, Carina Ohlander,, Gunilla Schuber 
Frånvarande: Billy Almgren, Maud Trad Sayyeda 
	  
	  
§ 1 Mötets öppnande 
 Vice ordf Gunilla Schuber öppnade mötet. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen godkändes och föregående protokoll från konstituerande möte godkändes och 
 justerades av justeraren. Ordf ej närvarande. 
 
§ 3 Val av justerare 
 Tina Lindkvist Valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena rapporterade om det ekonomiska läget.  
 Lena köper toner till skrivaren som hon använder för klubbens räkning. 
 Charlotta köper tre nya pumptermosar, då de gamla läcker. 
 
§ 5 In och utgående e-post 
  In:   Studiefrämjandet, ang ny kontakt på studiefrämjandet samt inbjudan till kurser.  
 Ut:   - 
 
§ 6 Hemsidan o FB 
 Lena vill att vi alla går igenom hemsidans generella texter för uppdatering och ev ändringar till 
 nästa gång. 
 FB- inget speciellt att nämna. 
 
§ 7 Rapport från olika aktiviteter  

 Avklarade:   
 Årsmötet   
 Cockerpromenad 28 februari, Judarn. 

 Pågående:   
 Pälsvårdskurs nybörjare, tre gånger start 9/2 Studiefrämjandets lokal Tullinge 

 Handling tre gånger med start 9/3, 16/3, 22/3 Studiefrämjandets lokal Tullinge. 

 Kommande:	  	  	  
 Cockerpromenad 3 april, Ålsten. Ansvariga: Maud och Tina. 
 Nose work kurs i haninge hundhall. 
 Agility, Tina återkommer med tider 
 Stockholms viltspårscocker, Tina återkommer, ev 14 maj  
 Cockerpromenad 1 maj, Hellasgården, Ansvarig Charlotta  
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§ 8 Mailadresser 
 Lena kollar om  det via hemsidan går att göra massmail till medlemmar. 
 Vi beslutar att göra ett brevutskick till samtliga medlemmar.  
 Carina gör ett utkast till brev. 
 Lena skaffar kuvert. 
 
§	  9 Övriga frågor 

 Bodil: enligt stora klubben måste vi byta banderoll till utställningen, vi kan eska pengar för den.  
 Informerar om Träningsgrupp i jakt, skall komma igång och det kommer att gå via 
 studiefrämjandet. 

 Klubbkläder: Gunilla tar över ansvaret och har det som finns hemma hos sig. 

 Utställningen: Gunilla återkommer med namn på andra ringsekreteraren från Agata. 
 Manussopp för tidningen den 1 maj, då måste annonsen om utställningen in. 
 

§ 10 Nästa möte  
 Torsdagen den 21 april hemma hos Gunilla kl 18.30. Ev träffas vi tidigare om vi skall skriva 
 adresser till brevutskick. 
 

§ 11 Avslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-‐03-‐15	  
	  
	  
	  
______________________________ 	   ____________________________ 	   _____________________________ 	  
Gunilla Schuber Carina Ohlander Tina Lindkvist 
Mötesordförande sekreterare                          justerare 
 

 


