Protokoll 2008-11-10
Ärende: Styrelsemöte för föreningen Spanielpoo Sverige
Datum: 2008-11-10
Tid: Kl. 10.00
Plats: Konvaljestigen 14, Gävle
Närvarande: Staffan Moberg, Agneta Nordell, Jane Nord, Helene Berglund
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötet öppnades av Agneta
Som ordförande för mötet valdes Agneta
Som sekreterare valdes Staffan
Som justerare valdes Jane
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll godkändes och undertecknades
Ordförandes rapport

•

Valberedningen kommer att kontaktas så att dom kan komma igång med sitt arbete för
2009
4 st hundregister har gjorts, ett cockerpoo register för hanar, ett för cockerpoo tikar, ett
för renras hanar och ett för renras tikar
Registreringsbevisen/Stamtavlan är på gång, görs klar vartefter och skickas ut med
medlemskorten som är klara och med informationsfoldern

•
•

8. Kassörens rapport
•
•

I kassan finns i dagens datum 9 786:- och inga större summor är på väg ut eller in
Medlemsantalet är för närvarande 153 st

9. Forumet
•

•
•

Förslag från ordförande att all försäljning av valpar och omplacering av hundar på
forumet kommer att hänvisas till hemsidan. Ett enhälligt beslut togs att from 2009-0101 kommer all förmedling av hundar på forumet att upphöra och hänvisas till
hemsidan
En köp och sälj länk kommer att finnas på forumet för medlemmar som vill köpa eller
sälja diverse hundartiklar. Jane kommer att bistå Johanna.
Ingen nyttjar frågelådan på forumet, troligen pga. att känsliga frågor inte ska komma
till allas vetskap. Sådana frågor hänvisas till info@spanielpoo.se och frågan bollas
över till den i styrelsen som bäst kan svara och man erhåller att privat svar via e-post

10. Tidningen
•

Alla tidningar ska arkiveras

•

•
•

Det diskuterades vilka format det ska vara när tidningen kommer ut som pdf fil alt.
Papperstidning till de medlemmar som önskar mot en extra kostnad på 50:- per år.
Frågan lämnas över till redaktören med hjälp av Jane att ta fram vad som är bäst.
Fler artiklar och bilder efterlyses till tidningen för att få en rolig och intressant läsning.
Jane som är ansvarig utgivare kommer att lägga ut uppgifter på hemsidan om press
stop, beräknad utgivning mm

11. Webshopen
•

•

Förslag vad som ska finnas på webbshopen: en dam och herr t-shirt, en
vind/vattenavvisande flerficksväst med föreningsloggan och ett tygmärke är på gång.
Klistermärkena med cockerpoo huvudena (finns redan) och ett klistermärke med
texten (www.spanielpoo.se Hunden alla pratar om….). Kommer att delas ut till alla
nya medlemmar, ska även finnas att köpa på shopen.
Vi diskuterade vad det bör kosta och vinsten bör vara på minst 10% om det ska gå
runt, hanteringen och kostnaderna kommer Staffan och Helene att hjälpas åt med. Vid
köp ska medlem och artikelnummer att anges. Beslut om ev kostnader kommer att tas
när Staffan fått in alla priser.

12. Jane kommer att skriva om sommar träffen 2008 i Orfa med hjälp av Agneta
13. Webbmaster blir Stina Lundberg och Anne-Li Mooe kommer att hjälpa och stötta
henne tills hon känner sig helt säker.
14. Sommarträffen/Årsmötet sommaren 2009 kommer Helene att kolla upp om plats.
Gränna diskuterades och ev. andra helgen i juni
15. Valpfoldern läggs ut som pdf fil på hemsidan, informations foldern kommer att
skickas ut till nya medlemmar.
16. Hälsorekommendationerna börjar gälla from 2009-01-01
17. Reklam för hemsidan och priser kollas mot tidningar och blocket
18. Inga förslag från medlemmarna hade inkommit
19. Inga övriga frågor
20. Mötet avslutades
Ordförande Agneta Nordell

Sekreterare Staffan Moberg

……………………………..

……………………………..

Justerare Jane Nord

…………………………….

