Flatcoated retriever klubben avd. Umeå

Protokoll fört vid Styrelsemöte

2014-05-26

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Flatcoated Retrieverklubben, Umeå sektionen
Tid: måndag den 26 maj kl. 19
Plats: IKSU spa, Umedalen
Närvarande:
Margareta Ericsson Lif
Madde Mattsson
Anna Forsmark
Malin Sandström
Frånvarande:
Bo Johansson
Sara Tjärnkvist
Klara Joelsson

1. Mötet förklarades öppnat
2. Föregående protokoll justerades
3. Madde och Anna valdes till justeringspersoner
4. Dagordningen fastställdes
5. Uppföljning av tidigare fattade beslut
Se nedan.
6. Ekonomisk rapport
- Inga transaktioner sedan sist. Malin har fått internetdosan från banken men når inte
internetbanken förrän Bosse gett henne administrationsrättigheter.
- Malin har varit på en information på Swedbank om ett nytt e-bokföringsprogram. Vi
beslutade att inte införskaffa detta eftersom det är avsett för organisationer med
betydligt större betalströmmar än vår. Vi beslutade också att avsluta nuvarande
bokföringsprogram som kostar närmare 200 kr/månad. Föreningen har väldi gt få
transaktioner under ett år och kan enkelt hanteras manuellt. Bo J säger upp
nuvarande program.
7. Utställningsansvarig
-

Flatshowen i juni:
Funktionärer ok.
Priser till tävling ok.
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Priser till lotteri ok.
Malin tar med kompostgaller (för rosetterna).
Bo J tar med termosar (fyllda med kaffe och tevatten) för domare och funktionärer.
Madde kollar med domaren vilken tid hon kommer och hennes boende samt
ersättning.
Anna gör klart foldern och mailar till Margareta som printar upp den i x antal exemplar.
Madde sammankallar några för att sortera priser veckan innan tävlingen.
I skrivande stund har vi 15 anmälda (!). Varför så få?
Kvitton från Djurmagazinet räknades. Totalt 74 413:83 kr. Ger ett belopp på 2 232:41
att nyttja till priser.

8. Utbildningsansvarig
- Jaktkurs för nybörjare inplanerad till hösten (Lena Lundmark)
- Kurs för start i nybörjarklass också inplanerad till hösten
9. Jakt/Viltspårsansvarig
Samarbete med Mittsvenska? Fundera? Hösten (september).
10. Information och hemsidesansvarig
Inget särskilt att rapportera. Inget material till Charmören.
11. Medlemsfrågor
12. Inkommande post
13. Övriga frågor
-

Jaktträningskvällarna i maj har fungerat bra. Vid senaste sammankomsten kom 4
hundägare förutom Anna och Margareta från FRK.

14. Mötet avslutades
Margareta skickar ut en Doodle angående möte första veckan i september.
Justeras:

Madde Mattsson

Malin Sandström

