MÄLARMÅRDENS VALLHUNDSKLUBB
Styrelsemöte nr. 1/2019, 2019-01-22 i Norr Enby
Deltog: Kicki Alenadaf, Mikaela Prim, Inger Tallbäck, Nina Sundelin och Helene Wallskär.
Meddelat förhinder: Sara Danvind och Erica Rosendahl. Nina ersatte Sara som ledamot.
§ 1

Mötets öppnande
Kicki öppnade mötet.

§ 2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter vissa tillägg.

§ 3

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

§ 4

Uppföljning av föregående styrelsemöte
De som ska gå TL-utbildning är anmälda och väntar på information från arrangören.
Inger och Mikaela har förberett utdelningen av utmärkelser vid årsmötet och beställt
priser.

§ 5

Inför årsmötet
Beslutades att avstyrka motion om att ordförande ska väljas på två år, på grund av att
detta är en stadgefråga och att lokalklubbsstadgarna beslutas centralt och inte kan
ändras av en enskild klubb.
Beslutades att tillstyrka motion om klubbsponsring av kvalade till SM och unghunds-SM.
Uppdrogs åt Helene att formulera yttrandena över motionerna.
Beslutades att anta förslagen till verksamhetsberättelse, ekonomisk årsredovisning,
förslag till verksamhetsplan samt budget.
Uppdrogs åt Helene att sammanställa årsmötesdokumenten, inklusive motionerna, och
skicka dem till Anna för publicering på hemsidan.
Övriga arbetsuppgifter inför årsmötet fördelades.

§ 6

Medlemsaktiviteter
Kåre och Helene har på uppdrag av styrelsen kontaktat djurägare för att undersöka
förutsättningarna för klubbsponsrade vallträningar som djurägare arrangerar för
medlemmarna. Helene redovisade utfallet av undersökningen. Djurägarnas
uppfattningar var blandade, men till stor del negativa till förslaget. Beslutades därför att
inte gå vidare med förslaget eftersom det inte finns förutsättningar att genomföra de.
Angående föreläsning av Karin Söderberg har inga förnyade kontakter tagits och
frågan bordlades för att ev. hanteras av nästa styrelse.
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§ 7

Ekonomisk rapport
Inger rapporterade att ekonomin är god. Aktuellt saldo på kontot: 110 002 :-.
Angående intrångsavgifter beslutades att djurägaren ska få ersättning för det antal
starter som finns på startlistan direkt efter lottningen, med tillägg för antalet
efteranmälningar, om sådana finns.

§ 8

Tävlingsverksamhet
Beslutade att Kåre och Buster blir materialansvariga med ansvar för utrustningen i
släpet. (innebär ej ansvar att köra släpet).

§ 9

Utbildning
Ingen rapport förelåg.

§ 10

Hemsidan
Beslutades på önskemål från webmaster Anna Carlsson att förstärka arbetet med
hemsidan med ytterligare en person. Anna kommer att jobba med hemsidan tillsammans med Veronika Lindgren.

§ 11

Övrigt
Vi har fått inbjudan till en kurs i föreningsteknik, men ingen i styrelsen hade intresse
eller möjlighet att delta.
Svak har initierat en diskussion om föreningens långsiktiga mål. Frågan kommer att
tas upp till diskussion under punkten Övriga frågor på årsmötet.

§ 12

Mötets avslutande
Kicki avslutade mötet.

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

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

,Justeras:……………………………………………………………………………………………………………………….
Mikaela Prim
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