Protokoll för styrelsemötet 13 september 2012
Närvarande: Camilla, Pernilla, Helene, Nathalie, Erica, Malin, Jan-Olof och Karin
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mötet öppnas: JO hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat!
Val av Sekreterare: Karin
Val av Justeringsperson: Pernilla
Dagordningens godkännande: Godkändes
Ekonomisk Rapport. Helene gick igenom ekonomin. Inga avvikelser rapporterades.
Föregående protokoll: Några punkter är under arbete så godkännandet hänskjuts till
nästa möte.
7)
Aktivitetslistan: Genomgång och uppdatering!
8)
Utgående skrivelser: Inga utgående skrivelser.
9)
Nya ärenden
a) Aktivitetsbidrag från SPHK C, budgetunderlag (Furudal, valpfolder) behöver skickas
in: Helen ska skicka Furudals underlag till JO och Nathalies kommer när RAS är klart.
b) Klövjetur: En rapport från klövjeturen gavs och det verkar ha varit en trevlig och
lärorik tur som gav mersmak, både vintertid och sommartid!
10)
RAS, mötet 20/10: Synpunkter på dokumentet diskuterades, arbetet går vidare och
snart närmar sig slutdatumet för texten inför uppfödar-/medlemsmötet. Dokumentet
ska finnas uppfödarna tillhanda innan mötet så att de hinner sätta sig in i innehållet.
11)
Klubbkläder: JO kollar av mot SPHK C om/hur vi går vidare med trycket. Vi vill ha
snygga klubbkläder med logotypen på framsidan och klubbens namn men med annat
tryck på ryggen!
12)
Furudal. Furudal aktivitetslista gicks igenom. Ansvar fördelades ut inom styrelsen.
Jan-Olof ska träffa Owe på Ores stugby 20 september och diskutera spår mm. Att få
till spår är nu prio 1. Ett bra förslag till spår har inkommit från Kjell, detta kommer
att diskuteras med Owe. Eventuellt kan dragprov 60 läggas i Lomsjöhed om inte ett
tillräckligt långt spår kan spåras i Furudal.
13)
Övriga frågor:
Rasklubbstorget: Camilla kollar med Helene L och Petra D både ang Stora
Stockholm Helene L angående projektor, JO kollar med Andreas K, Nathalie kollar
med Camilla Dehlin-Johansson.
14)
Nästa möte: Torsdagen den 4/10 kl 18-20
15)
Arbetshelg, logi mm: Via FB stämmer vi av styrelsens behov av boende.
16)
Mötet avslutas
Justeras:

Pernilla Wickström-Osietzki

Ordförande:

Jan-Olof Högström

Sekreterare:

Karin Olsson

