Styrelsemöte, 12/10-2014 - Klöstre

§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 och
2:e Suppleant Marie Israelsson.
Frånvarande: Ledamot Emma Månsson och 1:e Suppleant. Emanuel Fagerberg.
Åhörare utan rösträtt: Niklas Andersson och Daniel Sahlberg

§3

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

§4

Fastställande av dagordning

§5

Föregående mötesprotokoll
Inga anmärkningar på föregående mötesprotokoll

§6

Ekonomisk Rapport
Jan-Olof rapporterade om att regelbundna små insättningar på föreningskontot kommer
från intäkter från spel & lotter från Svenska Spel.

§7

Övriga Rapporter
Alf rapporterade från Arrangörsmötet för Beaver Open-/Trapp Trail i Norråker. Start
och mål kommer att ändras och tydligare markeringar kommer göras. Önskemål från
arrangörerna att köra klubbmästerskap vecka 10.
Styrelsen beslutade därför enhälligt att arbeta vidare för att Klubbmästerskap för
Polarhundsklubben Nedre Norra kommer att arrangeras tillsammans med BTT-staben
vecka 10 i Norråker.
Web-ansvarige Marie rapporterade om önskemål om att protokoll och dokument skulle
publiceras snabbare på klubbens hemsida. Även sponsorer/reklam på hemsidan
diskuterades och vikten av skriftliga kontrakt med dessa sponsorer.

§8

Tävling
Styrelsen beslutade enhälligt att arbeta vidare för att arrangera Nordic Open vecka 4 i
Åsarna.
 Boende för funktionärer på Ski-Center är ordnat om vi äter där.
 Spåravgiften kommer totalt att bli 100 kr/startande.
 Alf kontaktar Pernilla West, Freddie Åkerlind och Janne Nordlöf med förfrågan
om någon av dessa kan vara tävlingsledare. (Återkoppling senast onsdag 22/10)
 Marie och Annica sonderar om möjliga fodersponsorer.
 Marie undersöker via Niklas möjligheten med ”Chip-mätning”
 Jan-Olof ordnar ett prospekt för användning vid förfrågan om sponsring.
 Ann-Marie kontaktar Wått & Torrt angående sponsring och Annica kontaktar
Kjällbergs Motor angående sponsring samt eventuella skotrar.

§9

Verksamhet 2015-2016
Styrelsen diskuterade om vilka aktiviteter som var önskvärda under 2015-2016 förutom
de fastlagda (Utställning, Beaver Open, Klubbmästerskap osv.) Styrelsemedlemmarna
utdrogs att till nästa möte komma med förslag på aktiviteter.

§9

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls 26/10 -14, tid och plats bestäms senare via kallelse.

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.
§11 Mötet avslutas
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