
Protokoll fört vid Telefonmöte 150616

Deltagare: Kerstin N, Kerstin J, Solan, Mia, Sara, Classe och Siv
ej anmält förhinder: Elizabeth Wallberg

§20. Mötet öppnas

§21. Dagordningen godkändes. Kerstin N hade 2 övriga frågor 

§22.Justeringsman – Sara

§23. Föregående protokoll godkändes.

§24.Inkommande post: Protokollutdrag från Barbro Collin . Huvudstyrelsen.
 Inbjudan till instruktörsutbildning i Göteborg.

§25. Ekonomi: 6166:64 på kontot och ca.400 kr i handkassan. (Hans har fått sina pengar)

§26. a) Avslutade aktiviteter: Workingtest - bra väder,bara 1 ekipage som inte var med i styrelsen.
Viltspårskursen -avslutad,efter midsommar ska delt. gå anlagsklass. 4 ekipage som deltog. Kanske 
det blir en ny kurs i vår?(mars?)  Funktionsbeskrivning – 4 st som deltog, alla glada och nöjda. 
Nosework – introduktionskurs, 8 st + 2 extra var med

b) Kommande aktiviteter: Valp/unghundsträff -11/8 kl.18 i Hågadalen (förbi ICA MAXI,närmare 
vägbeskrivning kommer på hemsidan och på FB) vi provar på spår och fält. Siv,Sara och Solan har 
mejlkontakt om annonserinen. Prova-på-dag i Gyllerboda 6/9, Fält, apportering, viltspår och 
ringträning, Ta med lunch! (grillen är tänd kl.12.30) Klubben bjuder på fika. Nybörjar B -20/9 Vi 
har en domare Eva Widén, skytt (Classe), Provledare (Gunilla/Olle), kommisarie/sekreterare (Siv) 
Mat/fika till funktionärerna. Utställning – 17/10 i Ärentuna ridhus. (Sara och Solan kan inte vara 
med)

§27. Manusstopp 1/8. Vi annonserar om B-Provet och utställningen. Dom andra aktiviteterna 
annonseras på FB-grupper och på hemsidan.(Kerstin N ordnar utläggen)
Reportage från viltspåret och funktionsbeskrivningen (kort) samt Noseworken.

§28. Övriga frågor. 1) Valberedning- vilka kan tänka sej att sitta? Styrelsen kan inte välja, det är 
årsmötet som gör det. Några förslag: Kristina Korhonen,Annika Björnfot och Camilla Blomfeldt. 
2) Uteblivna anmälningsavgifter på kurser. Betalas ej på plats utan via oss till vårat konto sedan 
skickar vi över pengarna.
3) Ska vi ordna en trimkurs på senhösten/vårvintern? Vi hör efter om det finns intresse. Solan och 
Classe kollar med lokal. (bruksklubben i Alunda tar 300kr i hyra)

§29. Nästa möte i Gyllerboda tisdag 1/9 kl. 18.30 (Classe bjuder på mat)

§ 30 Kerstin tackade för visat intresse och avslutade mötet.

   Vid Pennan Justeras Ordförande

Mia Svensk Sara Fredriksson Kerstin Nilsson


