Styrelsemöte i Uppsala 2010-04-25

Deltagare: Agneta Nordell, Ingrid Ahlèn, Jane Nord, Helene Berglund

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Agneta N
2. Fastsällande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av mötets ordförande
Till mötets ordförande valdes Agneta Nordell
4. Val av mötets sekreterare
Till mötets sekreterare valdes Ingrid Ahlèn
5. Val av protokolljusterare
Till mötets justerare valdes Jane Nord jämte mötets ordförande
6. Undertecknande av föregående protokoll
Sköts på till nästa möte eftersom protokollet inte fanns med för underskrift
7. Ordförandes rapport
Vi har i dagsläget 91 st. betalande medlemmar och 96 st. som inte betalat årets
medlemsavgift
Fortfarande 9 st. a´175: - som inte går att identifiera och 2 st. a´225: - också okänd
avsändare
Påminnelse att kolla om man fått tidningen ligger på hemsidan.
Totala antalet registrerade hundar är 62 hanar och 61 tikar. Två renrasiga hanar och
tre renrasiga tikar registrerade
Valberedningen håller på att arbeta med omval/nyval av styrelse
8. Kassörens rapport
Behållning enligt dagens kontoutdrag 27,138,20: 9. Nya valpförmedlare
Styrelsen beslutade att Christel Persson ansvarar för Skåne. Jane Nord ansvarar för
Stockholm och Johanna Lanserius ansvarar för Göteborg
10. Spåra medlemsavgifter
Går ej att göra på grund av banksekretess
Användaren har inte identifierat sig med namn eller medlemsnummer

11. Program Årsmöte
3-4 juli i Västerås på Kungsbyn
påminn om att ta med medlemskort för lotteri på medl.nr
Lö 3/7
10.00 Vi träffas i hundhagen som är bokad för dagen. Frågesport, lydnadsträning,
presentation av hund
12.00 Luchuppehåll
13.00-15.00 Cockerpoorace
Cockerpoohöjdhopp
Roligaste Cockerpootricket (fritt valt)
17.00-18.00 Årsmöte vid serveringen
18.00 Prisutdelning och fika som föreningen bjuder på
Sö 4/7
9.00-12.00 Visning av klippning och frågestund där vi diskuterar hund. Ta med eget
fika så sitter vi tillsammans en stund
12. Hemsidan
Innehållet ses över och uppdateras av Agneta och Ingrid
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns
14. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

………………………………………………………………..
Sekreterare Ingrid Ahlén

……………………………………………………………….
Ordförande Agneta Nordell

………………………………………………………………
Justerare Helene Berglund

