Protokoll fört vid SK/U-V lokalavd. styrelsemöte 2014-11-24
Närvarande: Kerstin Nilsson, Gunilla Carlsson, Solveig Rosén,
Sara Fredriksson, Siw Persson och Klas Åkerwall. Kerstin
Johansson via Face Time.
Anmält förhinder: Elizabeth Wallberg
§ 29 Kerstin Nilsson (ordf) öppnar mötet.
§ 30 Dagordningen godkänns.
§ 31 Till justeringsman valdes Siw Persson.
§ 32 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
§ 33 Ingen inkommande post.
§ 34 Blommor till Kristina.
Mail till huvudstyrelsen ang. ny kontaktperson till jaktprov.
§ 35 Ekonomi: det finns ca 6.000 kr på kontot, efter att
webbhotell och blommor är betalda.
§ 36 Rapport från SLU-besöket 22 november
Inställt pga. lågt deltagarintresse.
§ 37 Planering av årsmöte 2015
Årsmöte kommer att hållas 1 februari 2015 kl 13.00 vid Malma
Backe 1 E. Solveig Rosén bokar lokal.
Sussi Sundberg kommer att föreläsa på årsmötet.
Ev. planeras en medlemsträff om avel och uppfödarstrategi i
samband med årsmötet.
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§ 38 Nästa års aktiviteter
Ett Working-test planeras att anordnas i maj, där andra
klubbar planeras att bjudas in. Kerstin Johansson lyssnar om
det finns intresse hos andra klubbar att delta. Klas Åkerwall
snickar till något hinder till detta.
Nybörjarprov B planeras att anordnas i sep/okt i Enköping.
En uppfödarutbildning planeras att anordnas som en
studiecirkel för styrelsemedlemmar. Intresserade är Siw
Persson, Kerstin Johansson, Elizabeth Wallberg, Solveig Rosén,
Sara Fredriksson och Klas Åkerwall. Solveig Rosén kontaktar
Barbro Collin ang. material till detta.
Vi pratar om att undersöka om det finns intresse hos andra
medlemmar om en uppfödarutbildning, genom att ev. annonsera
i Springer tidningen.
§ 39 Styrelsesammansättningen 2015
Valberedningens förslag till styrelse 2015 lyder som följer;
Ordförande: Kerstin Nilsson (omval 1 år)
Kassör: Solveig Rosén 8omval (2 år)
Ordinarie ledamöter: Kerstin Johansson (2 år omval)
Sara Fredriksson (2 år omval)
Elizabeth Wallberg (2år omval)
Suppleant: Vakant (1 nyval 1 år)
Revisor: Ingrid Ragnarsson Jajke (nyval 1 år)
Klas Åkerwall och Siw Persson innehar mandat 1 år till.
§ 40 Övriga frågor
Solveig Rosén informerar att revisorn heter Ingrid Ragnarsson
Jajke.
Kerstin Nilsson skickar medlemslistan till Kerstin Johansson
för att se om hon kan omarbeta den till det bättre. Sedan
tillbaka till Kerstin Nilsson.
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Vi pratar om hur vi kan synas mera på sociala medier för att nå
ut till fler medlemmar, gamla som nya. Kerstin Johansson
föreslår någon form av maillista till medlemmar med
information mm.
Vi pratar även om hur vi kan dela upp arbetet mera jämnt inom
styrelsen.
§ 41 Nästa möte är Årsmötet 1 februari 2015 kl 13.00 Malma
Backe 1 E.
Ordförande avslutar mötet.
Ordförande: Kerstin Nilsson
Vid protokollet: Sara Fredriksson
Justerare: Siw Persson
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