Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-01-16
Närvarande: Per Samuelsson, Lena Gremar, Moa Brännlund, Lena Forsberg,
Ann-Katrin Månsson, Yvonne Öhman och Emma Gustavsson
§1

Mötets öppnande
Vice ordförande Ann-Katrin Månsson förklarar mötet öppnat

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

§3

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§4

Rapporter
Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 110 384 kronor på banken
och 388 kronor i handkassan

§5

In- och utgående post
Inget att rapportera

§6

Valberedningen informerar
Valberedningen informerar om sitt förslag av styrelse inför 2020

§7

Inför årsmötet
Styrelsen diskuterar vad som ska ordnas inför årsmötet, Yvonne Öhman
kollar upp med fika, Emma Gustavsson ordnar med blommor,
årsmöteshandlingarna ska finnas på plats en vecka innan mötet.

§8

Genomgång och fasställande av budget
Kassör Yvonne Öhman går igenom 2020 års budget. Styrelsen beslutar att
godkänna 2020 års budget.

§9

Hemsidan - vad ska finnas här
Styrelsen diskuterar vad som ska finnas med på hemsidan, viktigt att den
information som finns där är aktuell. Förslagsvis bör info om klubben,
styrelsemedlemmar, protokoll, kurser, instruktörer och tävlingsekipage finnas
kvar. Tävlingsresultat kan ev döljas då denna är svår att hålla uppdaterad,
resultatredovisning hänvisas exempelvis till klubbens Facebook sida.
Styrelsen kommer jobba vidare med denna punkt.

§10

Kursavgifter och utbildning instruktörer
Instruktörerna ger förslag på kursavgifterna, styrelsen godkänner sedan
förslaget om de anser det vara rimligt.
Instruktörerna vill åka på föreläsning, klubben står för kostnaden kring denna
om det blir aktuellt.

§11

Övriga ärenden
Lena Forsberg informerar kring Hundens Dag - gruppen har träffats och gjort
en utvärdering av 2019 och planerar inför 2020. Förslag på 6/6 - styrelsen
tycker det är ett bra datum.
Vimmerby Tidning har kontaktat Ann-Katrin Månsson angående ett reportage
om klubben och dess kurser.
Yvonne Öhman informerar om vikten av att alla träningsgrupper fyller i
timrapporter till studiefrämjandet, eftersom detta i slutändan ger pengar till
klubben.

§12

Nästa möte
Nästa möte är årsmöte 12/2 kl.19.00

§13

Mötets avslutande
Vice ordförande Ann-Katrin Månsson avslutar dagens möte

Justeras:

………………………………………….
Ann-Katrin Månsson
Vice Ordförande

……………………………………….
Emma Gustavsson
Sekreterare

