MÄLARMÅRDENS VALLHUNDSKLUBB
Styrelsemöte nr. 2/2018, 2018-03-05, Norr Enby 23 i Sorunda
Närvarande: Kicki Alenadaf, ordf., Mikaela Prim, vice ordf., Inger Tallbäck, kassör, Nina Sundelin,
suppleant, Erica Rosendahl, suppleant, Kåre Tallbäck, adjungerad, och Helene Wallskär,
sekreterare. Anmält förhinder: Sara Danvind
§ 1

Mötets öppnande
Kicki öppnade mötet.

§ 2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 3

Justering av protokoll
Inger utsågs att justera dagens protokoll jämte Kicki.

§ 4

Uppföljning av föregående styrelsemöte
x Inger har tecknat ett abonnemang på bokföringsprogram hos Visma för 99 kr/månad.
x Kåre Tallbäck har sagt ja till att vara sammankallande för TK.
x Sanna fortsätter som utbildningsansvarig.
x Helene har inte kollat förutsättningarna för att ha ett Swishkonto för klubben.
Uppdrogs åt Inger att kolla det i stället.

§ 5

Uppföljning av årsmötet och efterföljande medlemsdiskussion
Uppdrogs åt Inger och Mikaela att ta fram ett förslag till regler för priserna till årets
bästa hundar.
Beslutades också att diskutera vidare med förslagsställaren när det gäller en 35årsfest, Nina tar kontakt.

§ 6

Svak:s årsmöte
Våra valda delegater är Mikaela Prim, Inger Tallbäck och Sanna Engborg.
IT-ansvariga har sammanfattat sina synpunkter på de nya rutinerna för
anmälning och betalning till tävlingar. De förordar en återgång till det förra systemet
eftersom det nya skapar osäkerhet och merarbete. Svak-delegaterna tar
med sig dessa synpunkter till årsmötet.
Svak-styrelsens förslag till nya stadgar diskuterades också. Mälarmårdens styrelse
avstyrker stadgeändringen med motiveringen att Svak som rasklubb bör fokusera på
border collien och dess utveckling.

§ 7

Ekonomisk rapport
Bytet av användare på klubbens plusgirokonto är påbörjat, men ännu ej klart.
Inger kan därför inte avge någon rapport om den ekonomiska ställningen. Bytet ska
vara ordnat senast i vecka 11, enligt banken.
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§ 8

Tävlingsverksamheten
Kåre Tallbäck var adjungerad till mötet och rapporterade vd TK hittills hunnit planera:
IK2 på Solängen 5-6 maj
KM på Solängen 12 maj
IK1 hos Sanna Engborg 25-26 maj
IK2 hos Marie Svensson 2-3 juni
Beslutades att klubben arrangerar tävlingar enligt detta förslag.
TK ser till att information om tävlingarna kommer ut på hemsidan och Facebook.
Fler tävlingar är under diskussion. Även ett VP kan ev. arrangeras.
Konstaterades också att klubben har behov av fler tävlingsledare.

§ 9

Tävlings- och intrångsavgifter samt reseersättningar
Beslutades om en tävlingsavgift på 275 kronor för klubbens tävlingar, med undantag
för tävlingar med endast 20 starter då avgiften ska vara 300 kr.
Beslutades att höja intrångsavgiften till 75 kr/start.
Beslutades också att medlemmar som transporterar klubbens släp ska få reseersättning
om man begär det.

§ 10

Informationsfrågor
Uppdrogs åt Helene att söka fram ett tidigare styrelsebeslut om informationsrutiner.
Med detta som underlag ska vi diskutera hur klubbens medlemmar ska informeras via
webbsidan respektive Facebook.
Uppdrogs även åt Helene att skriva ett kort nyhetsbrev till hemsidan. Utkast skickas för
godkännande till övriga i styrelsen före publicering. Helene ber också webbmaster att
göra vissa kompletteringar av klubbinformationen på hemsidan.

§ 11

Övrigt
Uppdrogs åt Kåre att ordna en tackpresent till djurägarna på Stora Skuggan.

§ 12

Nästa möte
Telefonmöte torsdag 3 maj kl. 18. Helene fixar mötestjänst och skickar ut
telefonnummer och kod.

Vid protokollet: …………………………………………………………………………………………………………..
Helene Wallskär

Ordförande:…………………………………………………………………………………………………………………
Kicki Alenadaf

,Justeras:……………………………………………………………………………………………………………………….
Inger Tallbäck
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