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Närvarande:
Titti Jansson
Ulrika Larsson
Helena Wassén
Maria Hjärtström
1.

Mötets öppnande.

1:1

Val av protokollförare.
Helena Wassén

1:2

Val av protokolljusterare.
Maria Hjärtström och Ulrika Larsson

1:3

Godkännande av dagordning.

2.

Föregående mötesprotokoll

3.

Ekonomirapport från Petra
Titti har fått ett kontoutdrag från Petra som inte kunde vara med
och rapporterade i hennes ställe att allt såg bra ut inför årsmötet.

4.

Hemsidan och Facebook
Helena har bytt namn på vår sida på Facebook så att vi numera
heter SRRS Västra istället för ”Mellan”. Hemsidan har också
ändrats om av centrala styrelsen.

5.

Inför årsmötet 8/2
Vi har fått utskick från Jessica Persson med flera bra mallar och
annan information inför årsmötet.
I vår verksamhetsplan för år 2015 skriver vi in RR-träffar med
promenader, RR-race i Örebro, BPH eller MH, en prova på aktivitet
ex THS, Agility, sök eller spår samt ”Viltspår i Väne-Ryr”.
Styrelsen beslutade att ansvaret för Viltspår i Väne-Ryr, ligger kvar
hos tidigare duktiga arrangörer men att de arrangeras i SRRS
Västras regi med den hjälpen de önskar. Titti har kontakt med
dessa och datumet som är bokat är traditionsenligt den 1 maj.
Balans och resultaträkning, rambudget och kontakt för
revisionsberättelse skall göras. Petra tar kontakt med Sonja och
Titti och Petra samtalar för att få allt klart
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Alla årsmöteshandlingar ska vara Helena tillhanda den 28 januari.
6.

Medlemmar, rapport från Satu.
Vi har inte fått några listor ännu på det nya området.

7.

Rapport AU-beslut.
Ulrika rapporterar att ingen utbildning i närområdet för CUA finns
tillgänglig under våren.

8.

Rapport TK-kommitté.
Titti har gjort en tidsplan inför utställningen i Askersund 2015, den
går hon igenom med styrelse på nästa möte efter årsmötet.
Ulrika har skickat ut ett underlag för sponsringsbrev och Helena
tittar igenom det. Ulrika har även skrivit ihop en lista på 30 möjliga
sponsorer, som skall delas upp mellan styrelsemedlemmarna nästa
gång vi ses. Därefter skall alla ta kontakt med de potentiella
sponsorerna som de har blivit tilldelade för att se om vi kan får
hjälp med priser.

9.

Kommande aktiviteter
Promenad i Karlstad 25 januari, kl 10:00.

10.

Övriga frågor.
Titti har kollat upp mer om profilkläderna och pris. Helena mejlar
till Jessica och stämmer av om de har haft något tidigare.

11.

Nästa möte.
Årsmötet 8/2, i Karlstad på

12.

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Justeras

Helena Wassén

Ulrika Larsson

Ordförande

Maria Hjärtström

Titti Jansson
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