Styrelsemöte i Gävle 19 april 2009

Deltagare:

Agneta Nordell
Ingrid Ahlén
Helene Berglund
Jane Nord

ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Agneta N
2. Fastsällande av dagordning
Dagordningen godkändes
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 justerare valdes Jane Nord
6. Undertecknande av föregående protokoll
Ordförande och sekreterare undertecknar. Protokollet vidarebefordras till Carola
Nyström för undertecknande.
7. Föreningens ordförande informerar
a. Föreningen har fått en hårddisk av Anne-Li Mooe. Den finns hos webbmastern för
backup av hemsidan.
8. Föreningens kassör informerar
Senaste saldo 15 987,70:9. Carola informerar via mail.
a. På hemsidan ska små reklamlappar läggas in. Dessa kan medlemmarna ladda
hem.
b. Reglerna för Cockerpooracet bifogades och justerades av mötet.
c. Info om föreningen skrivs om till A4- format. Detta kan tas ut från hemsidan och
användas fritt av medlemmarna. Carolas infopärm kommer att sättas upp på
campingen under Grännaträffen.
d. Schemat för träffen skrevs om lite. Lydnaden blir lörd. 10-11. Klippningen blir
sönd. 9.15-10.15. Racet kommer att gå på lördag mellan 13.00-14.00.
10. Cockerpooträffen i Gränna

a. Jane gör tipspromenaden.
b. Vi letar prissponsorer. Tre dragningar på deltagandes medlemskort. Nio priser till
racet. Tre i varje klass. Tre priser till tipsrundan.
11.
Motion om namnändring på föreningen.
Motionen kommer att läggas på årsmötet.
12.
Webbshopen
a. Tygmärkena läggs ut på shopen
b. Jane tar klistermärken för att kunna sälja på träffar i Stockholmsområdet.
35+38 st. samt 10 st. tygmärken. Agneta beställer fler.
Ekonomisk ersättning till webbmaster
13.
Styrelsen beslöt att ersätta webbmastern med 1000: -/år.
14.
Valberedningens arbete
Agneta tar kontakt med Niclas Nyström för att se hur arbetet fortgår.
15.
Utskick av inbetalningskort för medlemsavgiften
Beslutades att den skickas ut via brev före 31 januari. Ingrid och Agneta gör det.
Övriga frågor
16.
a. Sponsorer får ha sin logga under länkar på hemsidan
b. Förslag från styrelsen om ändring av medlemsavgiften till 175:- per år för alla. En
stamtavla ingår i avgiften. Kommer att tas till beslut på årsmötet.
c. Parningsavtal ska göras av Carola. Kommer att ligga på hemsidan.
17.
Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Sekreterare Ingrid Ahlén

Ordförande Agneta Nordell

…………………………………….

……………………………………………

Justerare Jane Nord
…………………………………………

