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PROTOKOLL

§1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

1.1. Val av protokollförare  

Pernilla Hallström utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

1.2. Val av protokolljusterare 

Siri Farnell utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

1.3. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar 

§2. Föregående mötesprotokoll 
 
                Genomgång av föregående protokoll. Styrelsen noterade att lydnadsdomare ej bekräftats men  
                men att detta inom kort kommer att ske. 

§3. Rapport AU 
 
               Inga AU-beslut sedan föregående möte. Dock beslutades det att blommor skall skickas till Gittan  
               som tack. 

§4. Bordlagda ärenden 
 
                Förslaget på den nya loggan togs åter upp, beslut fattades om att använda den förslagna loggan 
                vid kallelser, fakturering och liknande och att hålla en enhetlig logga i de fall då vi har en  
                synergi effekt, som exempelvis vid tryck av rosetter, banderoller, till monter och dylikt. 

§5. Inkomna ärenden 
                 
                Inga ärenden har inkommit sedan föregående möte. 

§6. Ekonomiärenden 

6.1. Monterkostnader är fakturerade, CaG och AnC tar på sig att ordna gåva till avgående styrelse samt 

valberedning med summa 150 kr/person. Gåvor till valberedning inköpes av PeH. 

En blomma skall också enligt beslut sändas till Revisor Jörgen Johansson som tack för hans 

engagemang, satt summa för blomma är 300 kr. I övrigt inget nytt att rapportera.  

§7. Medlemsärenden 
 
               Inget nytt att rapportera sedan föregående möte. 

§8. Aktiviteter 
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PROTOKOLL

8.1. Tillfrågad Sonja Nilsson återkommer med besked om att ställa upp som ordförande på mötet. 

Alternativ diskuterades om Kjell Rörström skulle kunna vara kandidat. JoS tar kontakt med Kjell 

Rörström i god tid. 

8.2. AcC tar kontakt med domare inför lydndstävling 2015. Bekräftat att det inte är några problem med att 

starta tävling mitt på dagen. Plats för tävling är fastställd och övrigt löper på enligt planerat. 

 

Domare till Rallylydnad har bekräftat och tackat ja till att döma tävling. Saknas skrivare och 

sekreterare, detta anordnas av oss. Ett max antal på 60 deltagare under dagen som kan fördelas i de 

olika tävlingsklasserna. 

 

Viltspår – fastställt att beagleklubben kan ställa upp i slutet av augusti – september. 

Ett klubbmästerskap anordnat av dreverklubben skulle av klubben tas upp vid deras nästa möte som 

ska ske per den 8/2 – 2015 och därefter lämnas besked till oss. 

§9. Övriga ärenden 
 
                Inga övriga ärenden. 

§10. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte efter årsmötet 2015-02-22. 

§11. Mötets avslutande 

Ordföranden  tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


