VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2017-01-29
VnKK 1/2017
Närvarande: Annalena Danielsson, Susanne Gärdlund, Maria Sjöberg, Christel Sjödin, Lotta
Johansson, Jane Nyhlén
Anmält förhinder: Margaretha Carlsson, Ulla Förare, Lena Thörngren,
Ej anmält förhinder: Mats Guldenhed
§1

Mötets öppnande.
Vice ordförande, Anna-Lena Danielsson, hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

§3

Val av protokollförare
Maria Sjöberg valdes att skriva protokollet i dag.

§4

Val av justeringsperson
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Susanne Gärdlund.

§5

Föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades sedan till handlingarna.

§6

Ekonomi
Maria gick igenom det ekonomiska läget som sedan lades till handlingarna.

§7 Rapporter
ORDFÖRANDE

- Ordförande inte rapporterat något.
UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

- Valputställningen var lyckad. Alla nöjda och kvällen blev tidig.
- Inofficiella utställningen den 18-19 februari med Timrå BHK. Sista anmälan 30
januari.
- Västernorrlandsmästaren den 4 mars. Anmälan går ut den 13 februari, domare är Hans
Almgren. Maria beställer mat efter att anmälan gått ut.
- Domare till Svensk Vinnare 2019 har börjat bjudas in.
UTBILDNINGSKOMMITTÉN

- Uppfödarutbildningen i Sundsvall startar den 14 februari. 8 anmälda.
-.Ringsekreterar Kick-Off 12 feb, 12 anmälda. Sista anmälan 30 jan.
- Fördjupad handling 26 mars, 9 anmälda. Sista anmälan 8 mars.
- Föreläsning, Agria, 23 februari. VnKK står för fikat. Anna-Lena tar köket. Agrias
regionchef kommer och vill träffas innan föreläsningen, Maria träffar henne.
- Prova-På dag 9 april. Nosework, Rallylydnad, HTM och Freestyle. Maria lägger ut
information och anmälan på hemsidan.

AGILITYKOMMITTÉN

- Kurs steg I inbokad i april.
ARENAKOMMITTÉN

- Belysningen ute är fortfarande inte åtgärdad. Mats pushar på.
- Två sponsorer har kommit med frågor om avtalet i KLASS Arena. Maria pratar med
dem utifrån diskussionerna på mötet.
- Alla funderar ut nya sponsorer till nästa möte, maila Maria om förslag finns.
UPPDRAGSLISTAN

- Gicks igenom och uppdaterades.
SPALTEN
- Lotta sammanställer

och sätter in det i Hundsport. Anna-Lena rapporterar in från

valputställningen.
§8

Skrivelser in och ut
- Skrivelserna gick igenom.

§9 Övriga frågor
- DOG-Y-MÄSSA, Maria kollar med föreläsare som diskuterats.
- DOG-Y-AWARDS, ansökningarna gicks igenom och 4 utmärkelser kommer att delas
ut i samband med Västernorrlandsmästaren.
§10 Beslutspunkter
- Anki och Maria åker på seminariet för ringsekreteraransvariga den 25-26 mars.
- Köpa in 5 nya plattor till utställningarna med plats för sim-kort.
§11 Nästa möte
- Nästa styrelsemöte blir måndag 20 februari kl.18.30 i KLASS Arena.
§12 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för uppmärksamheten och avslutar mötet.
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