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Kl: 19.00

Plats: SoSu klubbstugan

Närvarande är markerade med X framför namnet:
X

Stefan Björkman
Malin Bergh
Hellen Wallskär

X Anna Lindstedt
Agneta Lundström

Eva Sundin
X Nanette Segerlund

X CG Hultin
Åza Dahlberg

§ 61

Öppnande av mötet
Mötet öppnades av vice klubbordförande Anna Lindstedt som hälsade alla välkomna.

§ 62

Val av mötesordförande
Vice klubbordförande Anna Lindstedt valdes till mötesordförande. Anna konstaterade att mötet inte
var beslutsmässigt då för få deltagare var närvarande.

§ 63

Val av mötessekreterare
Klubbsekreteraren CG Hultin valdes till mötessekreterare.

§ 64

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställedas och godkändes.

§ 65

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Agneta Lundström.

§ 66

Föregående protokoll
Justerat och godkänt via mail.

§ 67

Ekonomi
Eva kunde inte delta på detta möte varför ingen rapport avlades från kassören.

§ 68

Tidsbundna saker att göra
50 års fest 20/8 2016.
Maria Enryd har haft vänligheten att sköta detta med hjälp av några andra.
Maria lägger ut på facebook info och vilka som ingår i festkommiten.
Första funderingar kring det ekonomiska och praktiska:
´7-´8, vin och öl, 150:-/person, ca 50 personer, partytält.
Se även annat i To Do List nr 4 2016 och information på hemsidan.

§ 69

Inkomna och utgående skrivelser
Inga inkommande och utgående skrivelser.
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§ 70

Nya och delvis nya ärenden
Malin kollar till nästa styrelsemöte vad "el-gubben/vattenpump" heter.
Till nästa styrelsemöte ska styrelsen se över "overhead" kostnader för sektorerna. "Så här mycket
ska till styrelsen från sektorerna"
Anna Lindstedt tog upp följande:
Vi borde göra satsning på tävlingsekipage och bruks och lydnad.
Bra vore om man genomför:
En gemensam träning i veckan.
En enskild träning i veckan.
Anna sänder underlag till CG före nästa styrelsemöte.
Försöka få fram "nya" människor till instruktörsutbildning. DTBK håller utbildningar.
Det gäller för oss i styrelsen att "peppa" folk för att få fram nya instruktörer.
CG uppmanades att få ut agenda till kommande styrelsemöten en vecka före möten. Några ville
även att CG skulle ringa innan kommande möten.
Kontakta cykelklubben angående ett bättre samarbete vid deras tävlingar.
Se även annat i To Do List nr 4 2016

§ 71

Rapport från sektorer och kommittéer
HUS - 2 platser kvar på valpkursen.
AGILITY - Kurs full.
TÄS - Skyddet och söket är kvar.
RUS - Ingen rapport.
TJHS - Ingen rapport.
PUK - Ingen rapport.
IPO/BSL - Ingen rapport.
RALLY - Ingen rapport.
Kortkurs i kryp, finns platser.
Fritt följ, kursen full.
Uppletande kort, 1 plats kvar.
Övriga kurser avslutade eller fulla.

§ 72

Genomgång av To Do listan, se listan nr 4 2016
Listan bif. detta protokoll.

§ 73

Sekreteraren informerar och ställer frågor
Inget från sekreteraren.

§ 74

Övriga frågor - ej beslutsmässiga
Inga övriga frågor.
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§ 75

Nästa möte
7 juni kl. 19.00

§ 76

Mötets avslutande
Anna avslutade mötet 21.30 och tackade för ett trevligt möte.

Bil:

To do list nr 4 2016.

Anna Lindstedt

Nanette Segerlund

mötesordförande

Justeringsman

CG Hultin
mötessekreterare

CGH 2016

