VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2017-02-19
VnKK 2/2017
Närvarande: Annalena Danielsson, Susanne Gärdlund, Maria Sjöberg, Christel Sjödin,
Lotta Johansson, Mats Guldenhed, Margaretha Carlsson, Ulla Förare, Lena Thörngren
Anmält förhinder: Jane Nyhlén
Ej anmält förhinder:
§13 Mötets öppnande.
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§14 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
§15 Val av protokollförare
Maria Sjöberg valdes att skriva protokollet i dag.
§16 Val av justeringsperson
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Lotta Johansson.
§17

Föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades sedan till handlingarna.

§18 Ekonomi
Maria gick igenom det ekonomiska läget som sedan lades till handlingarna.
§19 Rapporter
ORDFÖRANDE

- Nästa ordförandemöte är 1-2 april i Upplands Väsby. Innehållet och ekonomin i
Tidningen Hundsport är en evig fråga, diskussionerna är fortfarande aktuella eftersom
det dras in på sidor och innehåll.
UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

- Västernorrlandsmästaren, 52 anmälda ca 75 supéanmälda.
- Inofficiella utställningen 18-19 februari. Samarbetet med Timrå BHK fungerade
jättebra. Många sade sig vara jättenöjda och att arrangemanget var välordnat. Vi
hoppas på fortsatt samarbete framöver.
- Svensk Vinnare 2019, domare nästan klara.
UTBILDNINGSKOMMITTÉN

- 9 anmälda hittills till Fördjupad Handling, sista anmälan 8 mars.
- 1 anmäld hittills till Prova-På-Dagen, sista anmälan 27 mars.
- Uppfödarutbildningen pågår, 7 stycken går den.
- 12 stycken gick på Ringsekreterar Brusch-Up

AGILITYKOMMITTÉN

- Timrå BHK har hört av sig och vill hyra agilitybanan i maj vid sin stora agilitytävling.
Styrelsen pratar med Agilitykommittén om detta.
ARENAKOMMITTÉN

- Belysningen ute är nu uppsatta.
- Två sponsorer har fortfarande inte svarat om de vill fortsätta sponsra arenan. Lotta tar
kontakt med dem.
UPPDRAGSLISTAN

- Gicks igenom och uppdaterades.
SPALTEN
- Lotta sammanställer

till Hundsport.
Anna-Lena rapporterar in från Inofficiella utställningen och Västernorrlandsmästaren.

§20 Skrivelser in och ut
- Skrivelserna gick igenom.
§21 Övriga frågor
- Dog-Y-Mässan, ställs in i nu vår. Förhoppningen är att anordna den i mellandagarna
istället.
- Nya organisationsutredningen i SKK, svar ska inges senast den 31 mars. Alla läser
igenom och kommer med synpunkter, AU svarar efter årsmötet.
§22 Beslutspunkter
- Säga upp tjänsten hos Eniro fr.o.m.1/1 2018.
- Att erbjuda sponsoravtal i KLASS Arena, 2000 kr och så får man en skylt i storleken
A3 uppsatt i arenan.
- Årsmöte Studiefrämjandet 1 april i Bollnäs, vi uppdrar till närmaste länsklubbar att
åka på detta.
- Att prova köpa en intern rauter till utställningarna i Nordichallen innan vi köper in nya
plattor.
- Styrelsen utser en ny hedersmedlem till årsmötet, Örjan Lundell.
§23 Nästa möte
- Nästa styrelsemöte blir konstituerande mötet efter årsmötet i KLASS Arena.
§24 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för uppmärksamheten och avslutar mötet.
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