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c/o Maria Sjöberg, Sörböle 217, 862 95 NJURUNDA
E-post: sekreterare@vnkk.se

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-10-24
VnKK 8/2017

Närvarande: Annalena Danielsson, Lotta Johansson, Maria Sjöberg, Susanne Gärdlund, Jane
Nyhlén och Ulla Förare
§ 76 Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 77 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
§ 78 Val av protokollförare
Lotta Johansson valdes att skriva protokollet idag.
§ 79 Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Susanne Gärdlund.
§ 80 Föregående protokoll
Protokoll från föregående möten 2017-08-28 och 2017-09-20 lades till handlingarna.
§ 81 Ekonomi
Maria gick igenom det ekonomiska läget som sedan lades till handlingarna.
§ 82 Rapporter
ORDFÖRANDE/UTSTÄLLNINGSKOMMITTÈN
Ordförandemöte innan KF – KF-frågor i stort. Kommande möte 27-28 jan 2018.
Möte/workshop i Stockholm 2017-10-22 angående Katalog för PC/nytt
utställningssystem.
Domarlistan inför aprilutställningen är godkänd av SKK.
Valputställningen 2017-11-04. 141 anmälda, bra fördelning mellan domarna Patric
Ragnarson och Lena Hägglund.
Klart med domare till den inofficiella utställningen tillsammans med Timrå BHK i
februari Eva Liljekvist-Borg och Frank Christiansen

Domare till Västernorrlandsmästaren 2018-03-03 är Joakim Ohlsson.
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Uppfödarutbildning i Ö-vik – 4 anmälda.
Agilityanmälningar har kommit in men det finns inget startdatum för kurs.
Ringsekreterarutbildningen planeras starta 7 jan, hittills få anmälda.
Medlemskväll 12 dec.
Utställningsträningar som kvarstår innan jul 31 okt, 14 nov och 28 nov.
AGILITYKOMMITTÉN
Ingen hade möjlighet att medverka på dagens styrelsemöte.
ARENAKOMMITTÉN
Mattstädning efter hönsklubbens utställning sker 25 okt.
Veckostädning startar 1 nov.
Behov finns av en del målningsarbete inne på kontoret, toaletten och hallen.
Pentryt är nästan färdigställt. Insats av elektriker och rörmokare erfordras.
Priset för uthyrning av arenan dagtid sänks med 50 kr från och med 1 dec.
Ett fjärrstyrt eluttag (möjligt att styra med mobilen) ska inköpas.
UPPDRAGSLISTAN
Gicks igenom och noteras att utställningsvagnarna behöver packas om.
SPALTEN
Lotta ansvarar. Kommande manusstopp är fredag 3 nov och utgivningsdatum 10 dec.
§ 83 Skrivelser in och ut
Inkomna mejl skickas vidare till hela styrelsen samt tas upp på styrelsemöten under
Övriga frågor om behov av detta finns.
§ 84 Övriga frågor
– funktionärsstipendium – vi ska se över möjligheten att ansöka för att få nya idéer inför
kommande utställningsarrangemang
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– tankar om medlemsrekrytering/-vård, arbetsgruppen vill ha in idéer men vi har inga i
dagsläget
– planeringsdagen 6 januari, valberedningen bjuds in
– grundaren av Klass hundfoder har avlidit och vi beslutar att skicka en blomma till
kontoret samt skänka en penninggåva på 500 kr till Mellannorrlands Hospice (enligt
begravningsannonsen)
§ 85 Kommande möten
6 januari kl. 09:30 och 6 februari kl. 18:00.
§ 86 Mötets avslutning
Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.
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