Styrelsemöte, 25/9-2014 - Telefonmöte

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§2

Närvarande & röstlängd
Närvarande: Ordförande Alf Hallén, Sekreterare Ann-Marie Bruce Sahlberg, Vice
Ordförande/Kassör Jan-Olof Högström, Ledamot Annica Anderson och Ledamot Emma
Månsson och 2:e Suppleant Marie Israelsson.
Frånvarande: 1:e Suppleant. Emanuel Fagerberg.

§3

Val av sekreterare & justerare
Ann-Marie Bruce Sahlberg valdes till sekreterare och Emma Månsson valdes att tillika
Ordföranden justera protokollet.

§4

Fastställande av dagordning

§5

Ekonomisk Rapport
Jan-Olof rapporterade om föreningskontots flytt till Handelsbanken, Kvissleby.
Innevarande saldo: 36.000 kronor. Varav 20.000 kronor från Draghundsportsförbundet
för Beaver Open/Trap Trail. Inväntar fakturor från Rickard Harrysson. Fakturor
inkomna från Nedre-Norras utställning i Sollefteå. Styrelsen beslutade enhälligt om att
reseersättning kan utges vid uppdrag för föreningen. Ansökan och utbetalning görs via
Jan-Olof.

§6

Övriga Rapporter
Emma rapporterade att utställningshelgen i Sollefteå varit omtyckt och lyckad. 45 st
ekipage utställda. Bidrag inkommit med 10.800 kr, för utställningen. Annica och Emma
kollar med Camilla hur ansökan om bidrag för nästa år skall göras samt eventuella
inkomster från fika försäljning. Under utställningshelgen tuggades en grimma sönder av
någon deltagares hund. Eftersom ingen tagit på sig ansvaret för detta och för att
bibehålla ett gott anseende beslutar styrelsen enhälligt att ersätta kostnaden för denna.
Jan-Olof rapporterade om klövjeturen, i jämtlandsfjällen, med 6 deltagare som
genomfördes tillsammans med Mälardalens lokalavdelning.
Alf, Marie och Jan-Olof rapporterade om arbetshelgen i Bollnäs. Hemsidan och
organisationsfrågor upptog majoriteten av tiden. För tillfället ser det ut som 7 sycken
ekipage deltar på Polarhunds-VM.

§7

Framtida aktiviteter
 Ev. 2-dagars meriterande tävling i Åsarna vecka 4. Mer om detta på nästa styrelsemöte.
 Beaver Trap Trail / Open arrangeras vecka 12 och blir även i år klubbmästerskap.
 Dubbelutställning i november.

§8

Tävlingslicencer
Nytt räkenskapsår för licenserna är 1 jan-31 dec. Information om detta läggs ut på
hemsidan av Marie. Av praktiska skäl bör Alf och Jan-Olov ha behörighet till IdrottsOnline. Ann-Marie kontaktar Camilla angående detta.

§9

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls 12/10 -14 13:00 i Klöstre.
Organisation, Tävling i Åsarna samt meriteringsdomare diskuteras.

§10 Övriga frågor
 Namnförslag till meriteringsdomare skall inlämnas till Polarhundsklubben.
§11 Mötet avslutas
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