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Närvarande:

Margareta Sjödin, Rose-Marie Lundgren, Annica Jonsson, Lisa Pettersson,
Zarah Nilsson-Eriksson, Therese Eklund-Tranberg

Ej närvarande:

Marlene Söderquist, Britt-Marie Edfors, Margot Engström

Valberedningen hade ett sammankallande möte inför årsmötet.
§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Annica Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av justerare.
Till justerare av dagens protokoll valdes Margareta Sjödin.
§ 3. Godkännande av dagordningen.
Föreslagen dagordning godkändes med vissa tillägg.
§ 4. Föregående mötesprotokoll.
En sammanfattning av förra protokollet lästes upp och det godkändes.
§ 5. Skrivelser.
Inkomna: Inga inkomna skrivelser.
Utgående: Skickat kursinformation till Studiefrämjandet.
§ 6. Ekonomi.
Bokslutet blev bra, ekonomin för närvarande god.
§ 7. Budget 2016.
Budgetförslaget är klart och läggs fram på årsmötet.
Beslutades att:
Fastställa budgetförslaget och lämna över den till årsmötet.
§ 8. Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen från det gångna året och färdigställde denna.
Beslutades att:
Fastställa verksamhetsberättelsen och lämna över den till årsmötet.
§ 9. Verksamhetsplan 2016
Vi fortsätter med aktiviteter utefter tillgång på instruktörer och funktionärer.
Beslutades att:
Fastställa verksamhetsplanen och lämna över den till årsmötet.
§ 10. Vårens kurser 2016.
Som läget ser ut just nu kommer inga regelrätta kurser hållas under våren 2016, istället kommer vi
under våren ha olika temadagar med träningsupplägg med träningsvärd på plats varje gång, dessa
kommer att vara gratis och inrikta sig till spaniel och retriever.
Beslutades att:
Inga kurser erbjuds under våren.
Lisa skriver ihop informationsmaterial till hemsidan.
Lisa ansvarar för att kontakta funktionärer till träningstillfällen.
Justerat:......................
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§ 11. Träningshelg 2016.
Retrieverhelgen är klar, och instruktör blir Bitte Sjöblom. Datum är satt till 7-8/5-2016. Förslaget är
på halvdagar NKL samt ÖKL och att man eventuellt kan gå som åskådare när gruppen man är i är
färdig/innan man tränar själv. Spanielhelgen inväntar svar från tillfrågad instruktör. Annons för
träningshelgen kommer ut på hemsidan under vår/vinter när allt är färdigställt.
Beslutades att:
Medlemmar i Örnsköldsviks SSRK har förtur.
Annica fortsätter att jaga instruktör till spanielhelgen.
Margareta ansvarar för annonsunderlag.
§ 12. Ögonlysning.
Vi fortsätter att ta emot anmälningar ett tag till.
Beslutades att:
Margareta ansvarar för ögonlysningen.
§ 13. Årsmöte 2016.
Mötet kommer att ske på Studiefrämjandet 4/2. Styrelsen förser medlemmarna med lättare förtäring.
§ 14. Hemsidan & Facebook.
Hemsidan är under uppdatering. Facebooksidan fortsätter att användas som portal för nyheter.
§ 15. Apportören.
Frågan utgår.
§ 16. Frysarna.
Ingen har hört av sig om att ta över viltansvaret och därmed avvecklas frysarna.
Beslutades att:
Avveckla frysarna och erbjuda de som skött vilt att köpa frysarna.
Annica ansvarar för avtackning av viltansvarig.
§ 17. Övrigt.
Inga övriga frågor.
§ 18. Kommande möte.
Konstituerande möte efter årsmötet.
§ 19. Mötets avslutande.
Annica tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Ordförande

_________________________________
Zarah Nilsson-Eriksson

_________________________________
Annica Jonsson
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