
Styrelsemöte nr 4/2022

6 april 2022 via Teams

Närvarande

Camilla Haglund (CH)

Nicklas Kullberg (NK)

Josefin Kullberg (JK)

Birgitta Bärnsten (BB)

Michell Boyle (MB)

Hanna Karjalainen (HK)

Marie Sandin (MS)

Ludmilla Koslow (LK)

Josefin Rosenlund (JR)

Helena Odhe (HO)

Ulrika Karlsson (UK)

Frånvarande

Cajsa Lidbeck (CL)

Tilde Öhman (TÖ)

Protokoll

1. Mötet öppnades av ordförande Camilla Haglund kl. 19.48

2. Marie Sandin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll

3. Dagordningen godkändes utan ändringar

4. Protokoll nr 3 godkändes och lades till handlingarna

5. Rapport från

● Ordförande: CH har Kontaktat Agria gällande sponsring för höstprovet i Mariestad. De

återkommer med summa efter områdesmöte. Förslag att vi mejlar ut till alla

medlemmar i västra´s område innan höstprovet med förfrågan om de vill hjälpa till

som funktionärer. CH har också varit i kontakt med O. Viktorsson gällande deras

utrustning för träningar och de är inte i behov av något ytterligare just nu.
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● Sekreterare: Alla protokoll ska skrivas under digitalt i den utsträckning det är möjligt.

JK kommer skapa en ”att-göra-lista” efter varje möte i vår styrelsegrupp på facebook

så att vi kan hålla ordning på det som ska göras efter varje möte och inför nästa.

JK och NK har fått totalt 54st tio-kort och 27st fem-kort från M. Geverts på posten och

tar med dom till provet i Katrineholm så att de som är på plats kan ta med sig till de

olika träningsplatserna för försäljning.

Senast den 15 juni ska vi ansöka om datum för prov/proven 2023. Fortsatt diskussion

om detta nästa möte. Kanske finns det möjlighet att anordna en utställning

tillsammans med provet?

● Kassör: Saldo på kontot den 6/4: 101,310,02:- Fakturan till webmaster är betald.

NK och BB gör iordning dokumenten som behövs till banken för firmatecknare.

6. Övriga frågor:

● Donation via FCI till Ukraina: Vi har totalt 344st medlemmar i vårt

upptagningsområde och enligt beslutet från förra mötet ska vi göra en donation med

5:- per medlem, vilket blir totalt 1720:-. NK överför det till FCI´s konto upprättat för

ändamålet efter mötet. Vi publicerar även en notis om detta i vår officiella

facebookgrupp.

● PM till höstprovet: Vi går igenom de punkter som fattas. JK gör klart PM:et för att

publicera i nästa PM-nummer som kommer ut i juli. CH har mejlat för att se om de

bara kan göra en notis i kommande nummer om detta.

● Inköp continuous loop trissor: CH ska jämföra priser mellan olika tillverkare innan vi

tar beslut på inköp. Återkoppling nästa möte.

● HLR-utbildning: Det har kommit in förfrågan/önskemål om HLR-utbildning på hund

till tidigare styrelse. BB tar kontakt med instruktörer för att ta reda på pris osv. Kanske

finns det möjlighet till en heldag med utbildning på både två- och fyrbenta om det går

att samköra. Återkoppling nästa möte.

● Besiktning av släp: Släpet med tävlingsutrustningen som står hos HO ska vara besiktat

senast 31/7.

● Grundutbildning för funktionärer: Vi ser över möjligheten för tillfälle till detta vid

nästa möte. Förhoppningsvis innan höstprovet.

§ 29 Beslutssammanfattning Inga beslut.

§ 30 Nästa möte den 4 maj kl. 19.30 via Teams. HK skickar ut inbjudan.

§ 31 Mötet avslutas av ordförande kl. 21.00
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Underskrifter:

Josefin Kullberg, sekreterare                                                     Camilla Haglund, ordförande

Marie Sandin, justerare
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