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 Styrelsemöte torsdagen den 10 januari 2017 
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Plats: Gunilla Schuber, kl 18.30. 

Närvarande: Billy Almgren, Bodil Lignell, Carina Ohlander, Charlotta Finnman, Gunilla Schuber, 
 Lena Björsell, Maud Trad Sayyeda,  

Frånvarande: Siv Gåling. Tina Lindkvist	
	
	
§ 1 Mötets öppnande 
 Billy öppnade mötet. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen och föregående protokoll godkändes 
 
§ 3 Val av justerare 
 Bodil valdes till justerare. 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena gick igenom ekonomin och även resultatet för 2016, resultatet är minus 8453,84.  
 Vi har haft större kostnader än vad som var beräknat, nytt bokföringsprogram, utskicket till 
 medlemmar samt att utställningen gick back.  
 
§ 5 In och utgående e-post 
 In:   - 
 Ut:   - 
 
§ 6 Hemsidan o FB 
 Kallelsen till årsmötesdagen skall ut på hemsidan, FB och via mail till medlemmarna senast 21 
 dagar före dagen för årsmöte. 
 
§ 7 Cockertidningen 
 Manusstopp 6 februari, utkommer 17 mars. Billy skriver och lämnar in manus. 
 
§ 8 Rapport från olika aktiviteter 
 Avklarade: - 

 Pågående: - 

 Kommande:			
	 Nybörjarkurs i trimning. 
 Cockerpromenad 29 januari, Gärdet, Lotta ansvarig. 
 Årsmötet 19 februari. 
 Fortsättningskurs i trimning 
 Cockerpromenad 26 februari, Gunilla, återkommer om plats. 
 Cockerpromenad 26 mars, Lena 
 Cockerpromenad 23 april, Maud 
 Cockerpromenad 28 maj  
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§ 9 Klubbkläder 
 Lagret är inventerat. 
 Vi tittar vidare på förslag till hundförarväst. 

 
§	10	 Utställningen	2017	
 Domare Yvonne Larsson bokad och ridhuset är också bokat. 
 Carina sänder domaravtal och avtal till sekreterare Agatha och frågar Pernilla om hon kan          
 detta år också. 
 
§ 11 Årsmöte 2017 
 Årsmötet 
 Kallelse skall enligt stadgarna ut senast 21 dagar för mötet. (senast 29 januari) 
 Vi gick igenom inbjudan som skall sändas på mail till medlemmar, läggas på hemsidan och FB.
 Carina ordnar priser till tävlingarna. 
 Lotta tar kaffe i ny termos. 
 Bodil o Siv tar kaffe, te muggar mm. 
 Gunilla tar smörgås i ordning gjorda hemifrån. 
 
 Handlingar 
 Uppgifter till årsmöteshandlingarna måste sändas snarast till Carina. 
 
 Carina tar ev med hundförarvästar för visning. 
 
§ 12 Övriga frågor 
 Bodil har fått förfrågan från en medlem om någon känner någon som kan vara hundvakt. 
 Bodil tar kontakt för att hjälpa till att lägga ut förfrågan på FB. 
	
§ 13 Nästa möte  
 Preliminärt beslutat till onsdag 22 februari hos Bodil, vi får då börja med konstituerande möte. 
 
§ 14 Avslutning 
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______________________________ 	 ____________________________ 	 _____________________________ 	
Billy Almgren  Carina Ohlander Bodil Lignell 
Mötesordförande Sekreterare                          Justerare 
 
 
 
 


