Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Örnsköldsvikssektionen

Styrelsemöte
2017-01-12

Tid: 17:30
Plats: Dekarsögården
Närvarande: Lisa Pettersson, Annica Jonsson, Margareta Sjödin,
Rose-Marie Lundgren samt från valberedningen Margot Engström
Ej närvarande: Therese Eklund-Tranberg, Anna-Lena Westman, Zarah Nilsson-Eriksson
Elin Langebro, Maria Hellström
§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Annica Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av Sekreterare.
Till sekreterare av dagens protokoll valdes Margareta Sjödin.
§ 3. Val av Justerare.
Till justerare av dagens protokoll valdes Rose-Marie Lundgren.
§ 4. Godkännande av dagordningen.
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 5. Föregående mötesprotokoll.
Bordlägges till nästa möte.
§ 6. Skrivelser.
Inkomna: Förfrågan om behov av utbildning i sektionen.
Utgående: Diverse listor har blivit inskickade till SFR samt fakturaunderlag.
Maggan har även skickat in uppgifter till banken.
§ 7. Valberedningen.
Margot Engström berättade om valberedningens arbete. Vi pratade även om avdelningens framtid
då alla nuvarande ledamöter i avdelningsstyrelsen aviserat avgång till kommande årsmöte vilket får
klassas som allvarligt med tanke på framtiden.
§ 8. Ekonomi.
Maggan är i full gång med Bokslutet för föregående år och beräknar vara klar med den under
kommande helg. Hon skickar ut det till oss i styrelsen så snart det är klart.
Det står dock klart att kassan för fjolåret kommer att vara på minus p.g.a att Maggan och Annica ej
gjort upp sina förehavanden förrän efter julhelgerna. Annica var dessutom upp till Gideå före jul
och bjöd Plantskolan på smörgåstårta som tack för lånet av lokalerna i oktober då vi hade vår
Halloween Utställning.
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§ 9. Grundkurs i Anatomi 25-26 mars
Moa Persson kommer hit till oss och håller kurs i anatomi och bedömningsteknik den 25-26 mars.
Dekarsön är bokad och förfrågan har gått ut till Moa om hon kan tänka sig att övernatta i
prästgården. Lisa P tar emot anmälningarna – sista anmälningsdag 8 mars.
Vi beslutar att priset för deltagande blir 1000 kr för medlemmar i SSRK Ö-vik och 1500 kr för
övriga. Helgen består av 2 heldagar med lunch & fika f.m e.m.
Annons går ut inom kort till hemsidan & FB m.m.
BESLUT Kostnad för att delta på helgkursen med Moa Persson blir 1000 kr för medlem i SSRK
Ö-vik samt 1500 kr för övriga. SSRK Öviks medlemmar har förtur till de begränsade antalet platser.
§ 10. Kurser under våren
Förslaget som nämnts tidigare om att istället för att köra kurs 8 ggr, köra en kurs/träningshelg känns
intressant. Ett flertal instruktörer kan tänka sig kan tänka sig att hjälpa till om det blir den typen av
kursupplägg. Lisa P skriver ihop en text till hemsidan och så får vi utvärdera resultatet dvs om vi får
några intresseanmälningar och gå vidare därifrån. Vi sätter sista anmälningsdag till 30 mars.
§ 11. Rapporter.
Utgår.
§ 12. Verksamhetsberättelse.
Vi gick igenom verksamhetsberättelsen i dess nuvarande skick. Vi fastställde handlingarna med
revideringar och fortsätter skicka synpunkter till varandra via mail gällande handlingarna. Maggan
kompletterar det ekonomiska så snart det är klart.
BESLUT fastställa verksamhetsberättelsen med revideringar.
§ 13. Verksamhetsplan 2017.
Eftersom vi i dagsläget inte känner till hur det kommer att bli med avdelningen är det svårt att
skriva en komplett verksamhetsplan för 2017. Vi beslöt att godkänna det förslag som Annica tagit
fram till mötet.
BESLUT att godkänna föreslagen verksamhetsplan för 2017 samt att den nya styrelsen får frihet att
komplettera den med andra evenemang för kommande år.
§ 14. Budget för 2017
Vi såg igenom det förslag på Budget som tagits fram för kommande år och beslut togs att lägga
fram den på årsmötet.
BESLUT att godkänna föreslag budget för 2017 och lägga fram den på årsmötet.
§ 15. Årsmötet.
Går av stapeln på Dekarsögården den 9 februari. Anmälningar har börjat komma in. Vi bjuder på
middag från klockan 18.30 och planerar att årsmötet startar klockan 19.00
Föranmälan krävs för att äta mat. Annica fixar diverse presenter till ev avtackningar.
Rose-Marie bakar en kaka vi kan bjuda på till kaffet.
§ 16. Årets Hund.
Till Årets Hund har det inkommit 2 anmälningar. Present dit är redan inköpt.
.
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§ 17. Hemsidan/Facebook.
Uppdateras kontinuerligt.
§ 18. Övrigt.
Inga övriga frågor.
§ 19. Kommande möte.
Kommande möte blir det konstituerade mötet efter årsmötet på Dekarsögården 9/2
§ 20. Mötet avslutas.
Annica förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

_________________________________
Margareta Sjödin

_________________________________
Annica Jonsson

Justeras
_________________________________
Rose-Marie Lundgren
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