Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppland/Västmanlands lokalavdelning
2011-03-01
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Kerstin Nilsson, Cai Lagerström, Camilla Blomfeldt, Anki Hjelm och Solveig Rosén
Suppleanter:
Klas Åkerwall, Kristina Korhonen
Frånvarande:
Ordinarie: Yvonne Mattiasson och Elisabeth Wallberg
2011 –
§ 23

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Kerstin Nilsson med kaffe och päronpaj.
Cai Lagerström utsågs till mötets sekreterare.

§ 24

Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes, inga övriga frågor anmäldes.

§ 25

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Till justerare valdes Solveig Rosén

§ 26

Genomgång av föregående protokoll
Protokollet godkändes med följande ändring.
§17 Grundprov i Enköping, Arrangör Olle och Gunilla Carlson ändras från
Arrangör: till lokalklubbens medarrangör.

§ 27

Inkommande post
Blanketter har kommit via mejl från Studiefrämjandet angående cirkelkurser
och kulturarrangemang till vilket alla våra aktiviteter i lokalklubben kan
hänföras.
Mejl från Marie Sallander angående att som företagare annonsera på vår
hemsida om sina kurser. Styrelsen har beslutat att avslå förfrågan.
Brev från Olle Carlson, se § 33.

§ 28

Utgående post
Kerstin har skickat manus till Springertidningen.

§ 29

Ordförande
Anmält enligt § 19.

§ 30

Sekreteraren
Ordinarie sekreteraren ej närvarande, meddelar via ombud att inget finns
att rapportera.
Yvonne Mattiasson har begärt entledigande från sekreterarposten i
styrelsen. Styrelsen beslutar att Cai Lagerström tillträder som sekreterare
från och med detta möte 2011-03-01.

§ 31

Kassören
Kassarapport
Kassa 2674kr, Plusgiro 13329.64kr
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§ 32

Aktiviteter (uppföljning)
Lydnadskurs, Jeanette Eriksson har tackat ja, vill ha kursen på torsdagar,
första träff 19/4, i Uppsala, närmare plats ej bestämt. Max 6 deltagare.
Viltspårskurs, klart. Datum har med vädret att göra.
MH, klart Datum kommer senare.
När alla aktiviteter är klara ska en annons komponeras och mejlas ut till alla
springeruppfödare med önskemål att vidarebefordra till sina valpköpare.
Grundprov till hösten i Enköping, planeras på senare möte, men tas med i
utskicket till uppfödarna enligt ovan.
Prova på dagen
Konferens har hållits i Gyllerboda som även är platsen för PPD.
Datum, 17/4 kl. 09.30, beslutat
Apporteringsstation
Station för spår, blodspår med alternativ personspår och uppletande,
Ansvarig Solveig Rosén
Station för fältarbete med Bert Johansson.
Utställningsstation, Hund som är utställningstrimmad och en otrimmad. Visa
hur det går till i en utställningsring. Ansvarig Kristina Korhonen
Hundpromenad
Hundpromenader med Camilla Blomfeldt, Elisabeth Wallberg och Anki Hjelm
någonstans i Uppsalatrakten. Någon av dessa tre meddelar Kerstin snarast
plats och datum.

§ 33

Brev från Olle Carlson
Brevet lästes upp inför styrelsen av Kerstin.
Kerstin ger Olle styrelsens svar på frågorna i hans brev per telefon.

§ 34

Övriga frågor
Inga frågor anmälda

§ 35

Nästa möte
2011-05-04 kl. 18.30 Plats: Malma Backe 1E, Uppsala

§ 36

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Sekreterare

Justerare Ordförande

Justerare

Cai Lagerström

Kerstin Nilsson

Solveig Rosén
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