Styrelsemöte i Iggesund 14 mars 2009

Deltagare:

Agneta Nordell
ordförande
Ingrid Ahlén
Sekreterare
(vald vid internetmöte 090125 efter avgående Carola Nyström)
Carola Nyström
Ledamot
Stina Lundberg
Webbmaster
(inbjuden att delta vid diskussion av hemsidan)

1. Mötets öppnande:
Mötet öppnades av Agneta N.
2. Fastställande av dagordning:
Dagordningen godkändes efter justering av punkterna.
3. Val av mötets ordförande:
Till mötets ordförande valdes Agneta N.
4. Val av mötets sekreterare:
Till mötets sekreterare valdes Ingrid A.
5. Val av protokolljusterare:
Till protokolljusterare valdes Carola N.
6. Föreningens ordförande informerar:
Antalet medlemmar i dagsläget är 196 varav 116 betalande.
Niclas Nyström träder in för Caroline Östlund som Valberedningens sammankallande
Brev har inkommit till styrelsen ang. att sponsorer inte har fått sitt företag omnämnt i
Föreningens tidning och på hemsidan.
7. Föreningens kassör informerar:
Rapport om ekonomin bordlades pga. sjukdom hos kassören.
8. Reklam och sponsorer:
Efter kontakt med Different dogs ansvariga ska vi få lägga upp vår länk på deras
hemsida och vi lägger upp deras på vår hemsida.
Reklam om föreningen kommer att sättas upp runt campingen på sommarträffen
samt kontakt med lokalt reklamblad för ev. medverkan kommer att tas. Carola
ansvarar för detta.

Sponsorlänkar kommer läggas till på hemsidan.
Sponsorer kommer att få sätta ut sin annons under ett år (tre nummer av tidningen).
9. Blanketter:
Blankett om parningsintyg kommer att läggas ut på hemsidan.
En informationsfolder om föreningen kommer även att kunna laddas hem av
medlemmar som vill hjälpa till att sprida reklam om föreningen. Carola ansvarar för
att skriva blanketten och foldern.
10. En till extern hårddisk behövs för hemsidan. Agneta kollar upp detta.
11. Tidningen:
Korrekturläsningen behöver vara noggrannare för att undvika fel.
Uppdatering av bilderna för tidningen bör ske för större variation. Det hänger lite på
medlemmarna själva att skicka in bilder.
Bilder på nya hundar önskas!
Förslag till utgivningstider för tidningen är 3 gånger per år. Förslagsvis jan., maj och
sept.
Deadline för inslag blir den 15:e månaden innan och att tidningen ges ut den 15:e i
månaden.
Det beslutades att tidningen kommer att ges ut 15:e sept. med deadline den 15:e
aug. med rapport från årsmötet.
Ett allmänt utskick av medlemsbrev sker före årsmötet/träffen.
Beslut togs att även skicka ett exemplar av medlemstidningen till våra sponsorer.
12. Hemsidan:
Kläderna på webbshopen kommer att tas bort pga. bristande intresse för köp.
Broderat tygmärke är beställt med cockerpoo huvud och text cockerpoo. Märket är
runt 9 cm i diameter, vit botten med svart hund och svart text. Kostnad kommer att
bli 25: - inkl. frakt
Endast klistermärken och tygmärke kommer att finnas till försäljning, priser inkl.
frakt.
Detta kommer man att kunna beställa via Sekreteraren eller info@spanielpoo.se.
13. Stina kommer att ändra på utseendet på webbshopen och lite andra små detaljer på
hemsidan. Till hjälp rådfrågar hon Anne-Li om upplägg.
Länkarna kommer att delas upp i Sponsor-, Medlems- och Övriga länkar.
Påminna medlemmar att läka föreningens hemsida på sin hemsida.
14. Lite fika intas och hundar rastas.
15. Cockerpooträffen:
Följande aktiviteter diskuterades;
Tipspromenad, lydnadspass, cockerpoo race, visning av klippning, agility mm.
Årsmötestiden fastställdes till lördagen kl.15.00.
Carola sammanställer och gör schema.
Carola ser över regler för racet.
Priser till racet diskuterades, tas upp på nästa möte.

16. Övriga punkter:
Förslag till nästa möte om ekonomisk ersättning till webbmastern.
Förslag att skicka ut inbetalningskort på medlemsavgiften i ett medlemsbrev i början
av året.
17. Nästa möte blir lördagen den 18 april i Gävle.
18. Mötet avslutas.
Som slutkläm gör vi ett besök på Helenes Hundcenter i Iggesund.

Sekreterare Ingrid Ahlén

Ordförande Agneta Nordell

_____________________________

_____________________________

Justerare Carola Nyström

______________________

