Styrelsemöte i Upplanda Örbyhus
20:e Feb 2011

Deltagare:
Agneta Nordell
Ingrid Ahlén
Dagmar Hubert
Jane Nord
Johanna Lindberg
Helen Berglund
Carola Nyström
Niclas Nyström
Karin

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör
Suppleant
Besökare
Besökare

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 Ahlén
5. Val av protokolljusterare
Till justerare valdes Dagmar Hubert och Jane Nord
6. Undertecknande av föregående protokoll
Uppsköts eftersom det inte fanns utskrivet.
7. Föreningens ordförande rapporterar
Vi har i dagsläget 148 huvudmedlemmar och 147 familjemedlemmar
8. Föreningens kassör rapporterar
Dagens saldo 34,238,70: 9. Namnändring på registreringsbevisen
Frågor från Johanna Lanserius/Modin. Varför kallas det stamtavlor?
Varför har det blivit fler valpförmedlare?
Agneta har skrivit ett personligt svar.

Vad det gäller ändring av namn på registreringsbevisen får medlemmen väcka det
som en motion på årsmötet.
10. Arbetsfördelningen
Johanna Lindberg har övergripande ansvar för att det uppdateras på nätet och lägger
in info om de träffar som planeras samt rapporterar från de träffar som hon får
vetskap om.
Dagmar Hubert kollar om hemsidan är aktuell. Ser sig om efter bra nya idéer
Tidningen behöver få idéer och reportage. Vi hjälps åt.
Alla valpförmedlarna ska stå i tidningen.
11. Valberedningen Styrelse 2011-2012
Förslag till valberedningen
Agneta Nordell ordförande omval på två år
Ingrid Ahlén
sekreterare omval två år
Johanna Lindberg ledamot omval två år
Karin Lannerhall suppleant nyval ett år
Carola Nyström suppleant omval ett år
12. Sommarträffen
• Ankarmon bokad
• Möteslokal där bokad kostnad 300:- tim
• Camilla Hasselvret bokad 28 maj 10.00 Kostnad 1500:Föreläser om hundens ursprung
• Ansvarsområden Racet: Carola
Trixet: Jane
Höjdhoppet: Johanna
• Vi behöver skrivna program vid info avd.
• Shop med lite märken och dylikt ska finnas vid Info-avd. Även folder om
föreningen bör finnas.
• Förslag om kort på styrelsen som kan sitta uppe under träffen där vi har info.
• Vi kan ha Hundpromenad och tipspromenad i omgivningarna
• Carola beställer material till försäljning på träffen – muggar och väskor
• Vi beställer fika från campingen till årsmötet.
• Vi har leversnittar och Frolic vid info som kan hämtas av medlemmarna
• Carola köper och laddar prispåsar. Samordnar för prisutdelningen. Tre priser till
varje gren.
13. Övriga frågor
a. Träffar anordnar man själva. Johanna kan lägga ut info på hemsidan och
forumet.
b. När vi får nya medlemmar ska Agneta mejlas först så skickar hon
inbetalningskort. Detta för att kunna hålla medlemsregistret uppdaterat på
ett enkelt sätt.

c. En fråga till årsmötet. Hur ska valpförmedlingen fungera och se ut? Vad har
den för roll?
Det behöver utarbetas ett styrdokument med uppdragsbeskrivning.
14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.
Nästa möte blir den 1 maj 2011 på Ankarmons camping kl 12.00

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

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

……………………………………………..
Jane Nord Justerare

……………………………………………….
Dagmar Hubert Justerare

