Styrelsemöte via messenger 07012021
Närvarande: Christina Nielsen, Kent Rydin, Sabine Heiden, Stina Träff, Ann Blomqvist, Fredric B
Frånvarande Mie Shedin

39) Ordförande Christina Nielsen öppnar mötet
40) Justerare Fredric Borgede
41) Genomgång av föregående protokoll.
42) Ekonomi Stina T redovisar ekonomin från senaste Vallhundsprovet. Klubbens ekonomi fortsatt
god.
43) Hemsidans övertagande. Linda Berglund kommer kontaktas av Christina N för övertagande.
44)Årsmöte i Vallhundsringen finns alternativ som skickats ut från SKK. Man behöver inte ha ett
årsmöte om nuvarande styrelse och suppl sitter kvar. Alternativ 2 är digitalt möte som gäller. Det
finns även ett alternativ att man skjuter på årsmötet längre fram till senast den 30/6 2021. Styrelsen
beslutar att avvakta med årsmötet då det känns som ett bra alternativ. Christina ser till att detta
kommer ut till klubbens medlemmar via hemsidan och mail för att alla ska delges beslut.
Räkenskaperna ska till revisorerna för genomgång trots att man inte har årsmöte än. Styrelsen
beslutar att redovisa räkenskaperna för klubbens medlemmar. Stina T gör färdigt räkenskaperna
innan januari slut.
45) Vad kan Vallhundsringen göra för sina medlemmar? Hur kan vi få in nya medlemmar?
Var och en i styrelsen skriver ner vad vi kan göra, så att vi kan behandla det och påbörja en
verksamhetsplan. Var och en i styrelsen tar fram ett datum när var och en kan ha en
träningsaktivitet. Fundera på vad kostnaden kan bli per hund?
Förslag att boka Klämmestorp ett flertal dagar för klubbens medlemmar. Små aktiviteter kan vi ha
även under corona tiden på ett säkert sätt.
46) Delegat till fullmäktige bör bestämmas av styrelsen. Beslut tas nästa styrelsemöte
47) Övriga frågor.
Vallningspolicy hur ska vi agera för att få ut information hur vi jobbar? Ann jobbar med detta.
Valberedningen info
48) Ordföranden Christina avslutar mötet.

Nästa möte 4/2 2021
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Ordf Christina Nielsen

sekreterare Ann Blomqvist

justerare Fredric Borgede

