Protokoll Styrelsemöte Svenska Hamiltonstövareföreningen
2015-05-05
Kl. 19.00 via Skype
Deltagare: Erling Buch, Clara Nutti, Johan Tropp, Marita Lithander och Emrik Öhlund.
Ej närvarande: Örjan Strömberg och Roland Halvarsson
§70

Mötets öppnande

Erling hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§71

Val av sekreterare

Marita väljs
§72

Val av justerare

Clara väljs
§73

Godkännande av dagordning

§ 76 tas upp efter § 79. Till övriga frågor läggs
följande punkter till: Lyckselemässan, mässblad och profilartiklar.
§74

Föregående protokoll

Vi går igenom föregående protokoll och § 61 tas upp som egen punkt i detta möte se §76.
§ 66- Johan som inte var med förra mötet får det beviljat att köpa priser till
Unghundskampen 2015 med ett tak på 10 000 kr. Det blir utlottning av en hundpejl och
två andra priser.
§75

Medlems- och kassarapport

Styrelsen får ta del av kassarapport och medlemsantalet som nu uppgår till 998 st.
§77

Årsmötet

Clara berättar att dagordningen ligger ute på hemsidan. Till middagen är det t.o.m. idag
ca 55 personer anmälda.
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§78
Verksamhetsberättelse 2014
Berättelsen är färdig och utskickad till styrelsen som godkänner den. Skickas nu vidare
till revisorerna.

§79

Verksamhetsmål/plan 2015

Clara presenterar ett förslag som är framtagen tillsammans med de olika kommitteerna.
Vi tycker förslaget är bra och beslutar att arbeta efter detta.
§76

Bordlagd fråga (§61 föregående protokoll)

Vi går igenom den skrivelse Roland har skickat till styrelsen och anser att frågan är
utagerad. Svar är skickat till de som är berörda och vi är eniga om att nu jobbar vi framåt
istället.
§80

Profilartiklar

Anette Ögren-Bergström har tagit fram förslag och pris på några nya profilartiklar.
Prov tas fram så det kanske finns tillgängliga för att titta på till årsmötet.
§81

Övriga frågor

Emrik berättar att portokostnaden ibland blir högre för vissa profilartiklar. Vi är ense om
att så måste det få vara då portokostnaden är inkluderad i priset.
Lyckselemässan- vi har ingen som kan representera föreningen i Lycksele.
Mässblad- måste uppdateras med rätt uppgifter. Clara skickar underlag till tryckeriet.
§82

Nästa möte/avslut

Eftersom det är Erlings sista möte som ordförande sätter vi inget datum för nästa.
Erling tackar styrelsen för den här tiden och att vi ses på årsmötet 23 maj.

Vid protokollet

Marita Lithander

Justerat

Erling Buch

Clara Nutti
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