Styrelsemöte i Iggesund
1 maj 2011

Deltagare:
Agneta Nordell
Ingrid Ahlén
Jane Nord
Johanna Lindberg
Carola Nyström

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant

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 Johanna Lindberg och Carola Nyström
6. Undertecknande av föregående protokoll
Föregående protokoll undertecknades.
7. Föreningens ordförande rapporterar
Vi har i dagsläget 122 huvudmedlemmar. 28 st. har ej betalt medlemsavgiften trots
påminnelse och avslutas härmed.
Registrerade hundar uppgår till 203 stycken.
8. Föreningens kassör rapporterar
Dagens saldo 36,181,92: 9. Sommarträffen
• Vi inledde styrelsemötet med ett besök på Ankarmon. Det ser väldigt bra ut där.
• Camilla Hasselvret som bokades för en föreläsning har blivit sjuk och anmält att
hon inte kommer. En veterinär är bokad i stället och kommer och har föredrag
om våra raser. Detta sker på lördag fm. kl 10.00-12.00
• Ansvarsområden Racet: Carola
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Trixet: Jane
Höjdhoppet: Johanna
Shop med lite märken och dylikt ska finnas vid Infoavd. Niclas Nyström kommer
att sitta i informationen.
Vi delar ut namnbrickor så kan man skriva sitt namn och ev. hundens namn på
dessa. Agneta handlar
Carola köper alla priser till tävlingarna samt till utlottningen på medlemskorten
Tält är hyrt och sätts upp på fredag em.
Jane trycker upp några tidningar som vi kan sälja
Carola har jagat sponsorer men inte fått något napp. Vi kunde återkomma till ett
företag Foderbilen, men det blir senare eftersom de inte i dagsläget brukade
sponsra.
Carola gör kallelse till årsmötet och program för träffen som Johanna sen mejlar
ut till alla.
10. Övriga frågor
Annette Nilsson har framfört önskemål om att få anordna nästa träff i Göteborg.
Johanna tar kontakt med henne och stämmer av om det fortfarande är aktuellt.
Då kan vi ta det som en fråga till årsmötet för beslut.
Det behöver gå ut en påminnelse om att motioner till årsmötet ska in snarast till
ordförande. Dock senast 14 dagar före mötet.
Fråga om tillgång till medlemslistorna avslogs av styrelsen.
Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.
Nästa möte blir årsmöte 28 maj kl 17.00 2011 på Ankarmons camping

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

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

……………………………………………..
Johanna Lindberg Justerare

……………………………………………….
Carola Nyström Justerare

