MÄLARMÅRDENS VALLHUNDSKLUBB
Styrelsemöte nr. 4/2018, 2018-08-22 på Solängen
Deltog: Kicki Alenadaf, Mikaela Prim, Inger Tallbäck,, Nina Sundelin och Helene Wallskär. Anmält
förhinder: Sara Danvind och Erica Rosendahl och Mikaela Prim. Nina ersatte vid mötet Sara på
ledamotsplats.
§ 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
Inger och Mikaela hade arbetat vidare med frågan om vilka priser som ska
delas ut vid årsmötet, och att precisera reglerna för dessa. Styrelsen beslutade att följande priser delas ut vid Mälarmårdens årsmöte:
1/ Pris till KM-vinnarna, som utses vid klubbmästerskap under verksamhetsåret.
2/ Alla nya godkända vallhundar under verksamhetsåret uppmärksammas med en
utmärkelse.
3/ Pris till bäst placerade vid SM Får.
4/ Pris till bäst placerade vid Unghunds-SM Får.
5/ Ungdomspris till bäst placerade på Ungdoms-SM.
6/ Pris till högst meriterade nöthund enligt följande skala: Priset går i första hand till
bäst placerade hund vid Nöt-SM. Om inget klubbekipage deltagit på SM går utmärkelsen till den nöthund som haft den bästa placeringen vid NN2. I tredje hand delas
utmärkelsen ut till bäst placerade i NN1.
Reglerna gäller från och med innevarande verksamhetsår och ska publiceras på vår
hemsida.

§ 5

Inkommen förfrågan om MMVK vill hålla i Svak-montern på Hundmässan i
december
Beslutades att klubben tackar nej till denna förfrågan.

§ 6

Ekonomisk rapport
Inger rapporterade att ekonomin är god. Aktuellt saldo på kontot: 125 718 :-.
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§ 7

Medlemsaktiviteter
Vi beslutade att efterlysa medlemmarnas önskemål om medlemsaktiviteter via
hemsidan och Facebook. Uppdrogs åt Mikaela att ordna detta.

§ 8

Tävlingsverksamheten
Klubben har behov av ytterligare tävlingsledare. Styrelsen beslutade att arbeta vidare
med frågan i samråd med TK.

§ 9

Utbildning
Beslutades att tacka ja till erbjudande från Sanna Engborg och Johan von Boisman om
att arrangera en VP-clinic för klubbens medlemmar. Uppdrogs åt Kicki att slutföra
diskussionen med Sanna och Johan om bland annat ersättning och datum.

§ 10

PR och sponsring
Beslutades att klubben ska sponsra medlemmar som deltar på SM genom att betala
startavgiften.

§ 11

Övrigt
Rapporterades att Sanna Engborg åtagit sig att genomföra den aktivitet för elever
vid ett naturbruksgymnasium som klubben blivit tillfrågad om.

§ 12

Nästa möte
Nästa möte blir onsdag 21 november kl. 19 hos Nina på Solängen.

§ 13

Mötets avslutande
Kicki avslutade mötet.

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

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

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