
Styrelsemöte via messenger 26 november 2020 

Närvarande: Christina N, Kent R, Sabine H, Stina T, Mie S, Fredric B, Ann B  

 

28) Christina öppnar mötet. 

29) Ann B är protokollförare och justerare är Stina Träff  

30) Genomgång av föregående protokoll. Ingen del som måste återkopplas.  

31) Ekonomi: 

 Stina har övertagit en mailadress som bara går till kassören. Bra då inget kan komma bort och vi får 

en kanal att skicka kvitton etc.  Adressen är kassor.vallhundsringen@gmail.com  

Stina har tagit kontakt med Jessica som gjorde bokföringen för oss tidigare och bett om att få 

bokföringen skickad på SIE fil. Allt för att kunna ta över bokföringen. Vi har ca 98 000 kr i kassan. 

 

32) Hemsidan behöver en ny ansvarig. Ann B har tillfrågat Linda B som kan tänka sig att vara ansvarig. 

Kommunikatör med hemsidans ansvarig är Christina N  

33) Styrelsen har delats in i 3 grupper. Grupperna får ta ansvar för att lyssna av med medlemmarna 
och skapa aktiviteter. Grupperna är: 
Christina N, Stina T och Mie S 
Ann B och Fredric B 
Sabine H o Kent R  
 
34) Valberedningens arbete behöver komma igång. Ann B pratar med Mikael L (valberedningen) om 

det.  

35) Hederspriser för VP ska delas ut även om vi inte kommer att kunna träffas fysiskt på årsmötet. 

Sabine tar på sig jobbet att se över hur många muggar det finns och beställa nya. Sabine tar även 

fram listor över de klubbmedlemmar som fått godkänd stämpel.  

36) Årsmötet: 

 Hur ska vi göra om vi måste ha mötet digitalt? Finns flera alternativ. Vi avvaktar lite för att se vad 

som händer. Kallelse ska ut som vanligt oavsett hur vi håller årsmötet. Vi preliminärbokar den 28/2 

2021 kl 16. Avvaktar med att boka Hea Hembyggdsgård. 

 

37) Behövs det en uppdatering av instruktörer och hur ska det i så fall gå till? Kent R kollar av vad 

som behövs med Lotta Axelsson.  

38) Nästa möte den 7/1 2021 kl 19,30  

Christina N avslutar mötet.  


