Protokoll fört vid Springerklubben Uppland/Västmanlands styrelsemöte 28 april 2010
Närvarande:
Camilla Blomfeldt, Olle Carlson, Yvonne Mattiasson, Cai Lagerström
Icke närvarande:
Anki Hjelm, Solveig Rosén, Elin Söderlind, Gunilla Carlson och Elizabeth Wallberg
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Ja
3.
Val av ordförande:
Olle Carlson.
4.
Val av sekreterare
Yvonne Mattiasson
5.
Val av justeringsman jämte ordförande att justera protokollet
Cai Lagerström
6.
Inkommande post
Det har förekommit e-post mellan Elin och Yvonne som ni alla har tagit del av. Kontenta:
Elin vill hålla privata kurser som vi ska annonsera på hemsidan. Yvonne har svarat: Om
kurser ska läggas upp på vår hemsida bör det vara enligt våra stadgar. Kostnad 750 SEK
per person varav 500 SEK går till klubben. Det finns stadgar när det gäller
grundprovskurser hur dessa ska gå till. Finns tillgängliga på Springerklubbens hemsida.
Alla inkomster till klubben går vidare till aktiviteter för klubbens medlemmar. Vid privata
initiativ får en styrelsemedlem inte verka i styrelsens namn men får naturligtvis bedriva
privata kurser. Se vidare under kurser och föreläsningar.
7. Frågor gällande huvudstyrelsen
Vid fullmäktigemötet lämnades inte ansvarsfrihet till styrelsen. Oegentlighet befaras inte
men man har bara inte haft tid. 60 dagar har man på sig att skriva på och skicka tillbaka
till ordförande för fullmäktigemötet. Denna var Jan Säv och när han skrivit på är
bokföringen godkänd.
Olle ser över möjligheterna att få allaktivitetsbidrag från HK.
Agria har skjutit till 2000 SEK för stipendium. Vi tycker det ska gå till lokalavdelningarna.
8.
Ekonomi.
Ut 540 SEK porto utskick om medlemsmöte. In 2000 SEK grundprovskurs apportering.
Solveig stämmer av.
9.
Jaktfrågor
Grundprov september 2010. Vatten och mark klart. Domare öppet. Olle undersöker.
Innan nästa möte bör vi ha anmält till SSRK.
10. Utställning / Lydnadsprov
Prova på dag. Sept-okt. Gunilla undersöker.
Lydnadsprov okt? Hör med Anna-Lena.
11. Kurser / Föreläsningar
Anatomi i Enköpings brukshundsklubb. Olle kollar.
Viltspår i höst i Enköping. 5ggr lördagar Enköping
Trimkurs anmäl intresse
I kurser som bedrivs i klubbens regi ingår olycksfallsförsäkring.
12.

Tidningen
Se ovan.
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13. Övriga frågor
Medlemsmöte. Uppfödarträff vår 11. Ta fram årets springer.
14. Nästa möte
Malma backe 16 juni kl 18.30. Hör med Solveig.
15.

Mötet avslutat.

Vid pennan
Yvonne Mattiasson
Justeras:
Olle Carlson

