MÄLARMÅRDENS VALLHUNDSKLUBB
Styrelsemöte nr. 3/2018, 2018-05-03, telefonmöte
Deltog: Kicki Alenadaf, Inger Tallbäck, Sara Danvind, Nina Sundelin och Helene Wallskär. Anmält
förhinder: Erica Rosendahl och Mikaela Prim. Nina ersatte vid mötet Mikaela på ledamotsplats.
§ 1

Mötets öppnande
Kicki öppnade mötet.

§ 2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 3

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

§ 4

Uppföljning av föregående styrelsemöte
x Av misstag kom förra mötets beslut om klubbens intrångsavgift vid VP inte med i
föregående protokoll. Den ska vara 150 kr.
x Inger har ordnat två Swishkonton åt klubben. Ett ska användas till betalningar
till servering och ett till tävlingsbetalningar i vissa situationer. Årskostnaden för
dessa konton är 500 kronor.
x Beslutades att avstå från att arrangera 35-årsfest.
x Tackpresent till djurägarna vid tävlingarna på Stora Skuggan har ordnats
x Mikaela och Inger har påbörjat arbetet med regler för vilka tävlingsprestationer
under året som ska uppmärksammas med utmärkelser vid årsmötet. De fortsätter
diskussionen och återkommer vid kommande styrelsemöte.
x Helene har enligt uppdrag försökt hitta något tidigare styrelsebeslut om en
informationspolicy, men inte funnit något.

§ 5

Beslut mellan styrelsemöten
På grund av en tidigare felräkning har vi fått justera de beslutade startavgifterna till 275
kronor för tävlingar i IK1 och 250 kronor för IK2-tävlingar.

§ 6

Ekonomisk rapport
Bytet av användare på plusgirokontot är klart. Inger rapporterade att klubbens ekonomi
är fortsatt god. Det står drygt 100 000 kronor på kontot.

§ 7

SVAK:s årsmöte
Inger rapporterade från årsmötet, där Inger, Sanna och Mikaela var våra ombud.
Mälarmårdens invändningar mot att ta med Working Kelpieklubben i SVAK fick inget
gehör vid årsmötet utan detta kommer att genomföras.

§ 8

Tävlingsverksamheten
Vi diskuterade ett inkommet förslag om att inte arrangera IK1-tävlignar med färre än
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25 starter eftersom så små tävlingar riskerar att gå med förlust.. Beslutades att
bordlägga frågan tills vi vet utfallet av de pågående förhandlingarna om höjda
veterinäravgifter.
§ 9

Kursfrågor
Beslutades att bjuda in utbildningsansvarig, Sanna, till nästa möte.

§ 10

Informationsfrågor
Hemsidan är den främsta kanalen för information från styrelsen. Facebooksidan är
ett komplement.
Uppdrogs åt Helene fråga hemsidesansvarig, Anna, om möjligheten att visa notiser om
de senaste uppdateringarna på hemsidans förstasida.
Uppdrogs även åt Helene att tacka ja till Annas förslag om en särskild e-postadress till
styrelsen, kopplad till hemsidesdomänen.
Beslutades att inte ha information om valpkullar på vår hemsida.

§ 11

KM
Planeringen fortsätter, läget är under kontroll.

§ 12

Aktivitetsmedlemmar
Beslutades att vi även fortsättningsvis accepterar aktivitetsmedlemmar.

§ 13

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir onsdag 22 augusti kl. 19 hos Nina.

§ 14

Mötets avslutande
Kicki avslutade mötet.

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

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

,Justeras:……………………………………………………………………………………………………………………….
Nina Sundelin
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