MÄLARMÅRDENS VALLHUNDSKLUBB
Styrelsemöte nr. 5/2018, 2018-11-21 på Solängen
Deltog: Kicki Alenadaf, Mikaela Prim (per telefon), Inger Tallbäck,, Nina Sundelin, Sara Danvind,
Erica Rosendahl och Helene Wallskär. Adjungerade: Kåre Tallbäck (TK) samt Jenny Öberg och
Hans Wirström från valberedningen.
§ 1

Mötets öppnande
Kicki öppnade mötet.

§ 2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter vissa tillägg.

§ 3

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

§ 4

Uppföljning av föregående styrelsemöte
Uppdrogs åt Helene att följa upp att de nya reglerna för vilka utmärkelser som ska delas
ut vid årsmötet blir publicerade på hemsidan.

§ 5

Information från valberedningen
Uppdrogs åt Helene att försöka nåla fast Facebookinlägget från valberedningen, be Anna
att skriva på hemsidan att valberedningen vill ha in förslag samt att skicka ut ett gruppmejl till medlemmarna om detta.

§ 6

Tävlingsledarutbildning
Mikaela Prim, Jenny Öberg, Mia Lilja, Inger Tallbäck och Nina Sundelin är anmälda till
TL-utbildning i Karlskoga i februari 2019. Inger är kontaktperson och samordnar
samåkning m.m.

§ 7

Ekonomisk rapport
Inger rapporterade att ekonomin är god. Aktuellt saldo på kontot: 133 014 :-.
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§ 8

Årsmötet
Beslutade att hålla årsmötet lördag 9 februari 2019 kl. 11 i bygdegården i Sorunda.
Uppdrogs åt Mikaela att skicka in en annons med årsmöteskallelse till Omkring.
Uppdrogs åt Helene att påminna medlemmarna om årsmötet genom ett gruppmejl och
ett Facebookinlägg i januari samt att be Anna att lägga ut datumet på hemsidan.
Uppdrogs åt Kicki och Helene att skriva förslag till verksamhetsberättelse (utom
ekonomisk berättelse) och verksamhetsplan, samt till Inger att skriva förslag till
ekonomisk berättelse och budget.
Uppdrogs åt Inger och Mikaela att beställa priser samt förbereda utdelningen av dem.
Uppdrogs åt Helene att ordna smörgåstårtor som förtäring för mötesdeltagarna.

§ 9

Tävlingsverksamheten
Kåre rapporterade att det hittills finns planer på nio tävlingar (inkl. två VP) nästa år.

§ 10

Medlemsaktiviteter
Styrelsens kartläggning med hjälp av fråga på Facebook visar att medlemmarna framför
allt efterfrågar organiserade vallträningar. Ett förslag kom upp om att klubben
ev. skulle kunna sponsra sådana träningar som djurägare ordnar. Uppdrogs åt Kåre och
Helene att kontakta djurägare och undersöka förutsättningarna för detta.
Inger informerade om att hon varit i kontakt med Karin Söderberg som kan tänka sig att
komma och hålla en föreläsning i Mälarmårdens regi.

§ 11

Motioner till Svaks årsmöte
Uppdrogs åt Jenny och Mikaela att skriva ett förslag till motion om att ta bort
begränsningen till 14 tävlingsstarter per år. Styrelsen avser att ställa sig bakom
en sådan motion.
Mikaela informerade även om en annan motion som förbereds och som motionären
gärna vill att klubbar ska stödja. Motionen gäller reglerna för ungdoms-SM.

§ 12

Rapport från utbildningsansvarig
Ingen rapport förelåg.

§ 13

Hemsidan
Kicki påminde om att information från styrelsen normalt läggs ut på hemsidan i första
hand att vi sedan kan länka till hemsidan från Facebook.
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§ 14

Övrigt
Helene informerade om att Agneta och Helene som IT-ansvariga har skrivit till Svaks TK
och föreslagit förändringar av rutinerna för tävlingsanmälningar.

§ 15

Nästa möte
Nästa möte blir tisdag 22 januari 2019 kl. 18.30 i Norr Enby.

§ 16

Mötets avslutande
Kicki avslutade mötet.

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

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

,Justeras:……………………………………………………………………………………………………………………….
Sara Danvind
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