Telefonmöte med lokalavdelningen Uppland/Västmanland 20151001
Närvarande: Mia, Sara, Solan, Bettan, Klasse, Kerstin N, Siw och Kerstin J
Anmält förhinder: Bettan kan vara med till ca. Kl 19
§37. Mötets öppnande
§38.Godkännande av dagordning och Kerstin N anmälde en övrig fråga.
§39. Justeringsman Solan
§40. Föregående protokoll: Angående Trimkurs med Siw som instruktör så är Mia, Solan, Sara och
Klasse intresserade att gå en kurs. Klasse kollar med lokal på hans jobb. Angående
Uppfödarutbildningen så skickar Kerstin J ut en ny kallelse.
§41.a) Inkommande post: Från Östra- Vi säger ja till att hjälpa till vid montern på ”Stora
Stockholm”. Materialet är dåligt-vem köper nytt? Huvudstyrelsen kanske betalar?
Siw frågar sin granne om vi får låna några stolar, annars har Klasse som vi kan låna. Anmäl vilken
dag/tid du kan vara med på mässan till Kerstin J. Pysselkväll inför mässan 21/10 kl.18.30 på Solans
kvarterslokal.
§42. Ekonomi 7891:14
§43. Stundande aktiviteter: Utställningen 17/10 kl.10. Ingen förtäring under dagen. Kerstin J ordnar
mat och fika till domaren. Som även får en flaska vin. Det är 28 st anmälda (i skrivande stund har
24 st betalt) Sponsringen från Agria är klar. Royal och Eukanuba tackade nej.
Kerstin J är ringsekreterare. Alla grupper får vara med att tävla om KM.
Kerstin N gör efterforskningar ang våra rosetter som kommit på villovägar. Kerstin J har beställt
bandrosetter. Mia tar med kameran.
Avslutande aktiviteter: Jaktprovet: Det var 13 hundar till start. Några av dem var ganska oerfarna.
Att skjuta utan krut var inget bra-blev stopp i pipan. Vackert väder var det och det uppskattades att
få låna Olle och Gunillas kök.
§44. Springertidningen manusstopp 1/11:
 Årsmötes datum 160131 Kvarterslokalen i Malma Backe kl.13.00
 Trimkurs i Uppsalatrakten, intresseanmälan
 Är du intresserad att arbeta i styrelsen?
 Viltspårskurs i Vattholma till våren
 Jaktkurs, intresseanmälan
 Rallylydnad kurs,intresseanmälan
 fr o m 2016 inför vi Årets Allroundspringer
§45. Vi har inga motioner till HS
§46. Övriga frågor: Vi behöver en valberedning. Vem vill? Kerstin N och Siw funderar om dom vill.
Siw och Kerstin N avgår.
Någon av Bettans valpköpare kanske vill vara med i styrelsen?
Ang Årets Allaroundspringer så kopierar vi Östras rakt av.
§47. Nästa möte. 9/12 kl.18 Då ska vi äta ute. Solan,Sara och Klasse kollar efter ett bra ställe.

