Styrelsemöte 15 maj 2019
Närvarande: Pia Lindberg, Mie Schedin, Christina Nielsen, Marita Björk, Kent Rydin och Sabine
Heiden. Frånvarande: Lotta Larsson, Monica Larsson och Stina Träff.
1. Mötets öppnande
Christina öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Val av mötesfunktionärer
Christina är ordförande, Pia för protokoll och Mie väljs att justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
4. Föregående mötes protokoll
Pia läser upp föregående mötes protokoll. På förra mötet diskuterade vi att köpa in en kärra till vår
toalett. Vi fortsätter att se över smidiga lösningar och återkopplar efter sommaren när vi har kollat
runt lite mer hur andra klubbar gör.
5. Ekonomi
Alla bankpapper är snart klara och ekonomin ser fortsatt bra ut. Kassör ej närvarande.
6. Klämmestorp 25-26 maj
Klubbens årliga träningsläger är så gott som fullt och intresset har varit stort. Pia handlar och lagar
mat för helgen. Pia sköter även kontakten med djurägaren.
7. Unghunds-SM Nöt 2019
Det har bildats en arbetsgrupp som nu har haft möte och strukturerat upp arbetet. Tävlingen
kommer att gå på ungdjur (ca 1 år gamla). Marie Rydin har skapat en öppen grupp på facebook där
rapportering från tävling osv kommer att ske för allmänheten. Där kommer all info att läggas ut allt
eftersom. Arbetsgruppen fortsätter att arbeta och kontaktar styrelsen vid behov.
8. Gamla transporten
Vi har hittat en köpare av klubbens gamla och obrukbara transport. Den är nu såld.
9. Övrigt
a) Träningskvällarna hos Marita började förra månaden. Väldigt trevligt för samtliga närvarande.
b) Trekampen 2019 arrangeras av vallhundsringen. För att ha lite framförhållning kontaktar Pia TK
för att redan nu börja planera.
c) Det står fel uppgifter i vallreg på kassör, ordförande osv. Pia kontaktar IT-ansvarig för att se till
att detta ändras.
10. Nästa möte
Nästa möte blir 31/7 kl. 18.30 hemma hos Kent.
11. Mötet avslutas
Christina avslutar mötet.

_________________________
Ordförande Christina Nielsen

_________________________
Sekreterare Pia Lindbergq

_________________________
Justerare Mie Schedin

