
Dagordning styrelsemöte Dvärgpinscherklubben 070322

Mötesprotokoll 2022:2

Via Teams
7/3-22, 18:00-19:45

Närvarande vid mötet:
Anna Clevesjö, Marie Hörberg, Carola Håkansson, Jacqueline Swärd, Daniel Carlbom
Daniel Hörberg, Jessica Linhem Olsson, Mica grälls

Ej Närvarande:
Oscar Theorin

________________________________

Protokollförare,  , sekreterare

________________________________                   ________________________________

Justerare, , ordförande Justerare,

§1. Mötet öppnas.

§2. Val av justerare jämte ordförande

Daniel Carlbom

§3. Godkännande av dagordning

Ja

§4. Förgående mötesprotokoll

OK

§5. Inkommande skrivelser
a. Provmedlem/familjemedlem

Provmedlemskapet måste bli fullvärdigt ordinarie innan man får lägga till en familjemedlem.

Fråga till SKK: Kan man komplettera betalning för att uppdatera sig till fullvärdig medlem?

b. SKK ställningstagande Ukraina
Alla har fått/Läst infon.

c. Uppfödarlistan
Detta är svarats på och uppfödare har blivit hänvisad till webmaster som inväntar svar.



§6. Rapporter

Inväntar rapport från Fullmäktige från gamla styrelsen.
SSPK ska skicka protokoll, vi inväntar detta.

- Anette Persson har sagt OK och hjälper oss vid tävlingar för tillfället.

- Anna har skickat in uppdaterad adresslista för styrelsen.

- Carola skickar medlemslistan till sekreterare till SSPK.

§7. Uppdrag

a. Svar på skrivelser
Jacqueline Swärd (sekreterare) skall svara på mailen/skrivelser.
Svarsfrekvensen på mailen är 48h.

b. Kontakta medlemmar för kommittéer

Carola kontaktar RAM-gruppen.
Katja Koho får erbjudande om sammankallande.

Tävlingskomittén – Sammankallande Anna Clevesjö.

Åretshund Räknare - Vakant (tas upp på nästa möte)

§8. Övriga frågor

Medlemslistan skickas från Carola till Jessica.
Daniel Carlbom skapar ett mailkonto för aktivitetsmailen.

Om man vill anordna träff nu – kan det läggas upp hänvisning på hemsidan och en aktivitet via FB.
Skall det vara pengar inblandat så behöver styrelsen kontaktas.

Pengar för aktiviteter – Vem skall man gå till för godkännande ->
Ta fram ett förslag till nästkommande möte – Jessica får i uppdrag att skriva ihop förslag och mailar
styrelsen. Alla i styrelsen kikar igenom detta till nästa möte.

Justering av hemsidan angående aktivitetssidan – Jessica och Daniel ser över detta.

Befintliga Hemsidan –
Uppdatera och möblera om den gamla sidan? Så fort Anna och Carola är check som firmatecknare så
kan det godkännas att göra om denna.
Daniel Carlbom inväntar access fullt ut på hemsidan innan vi kan justera.
Alla bolag skall uppdateras efter Anna och Carola har gått till banken.

Daniel Carlbom vill ha blandade bilder i olika miljöer och arbete/aktiviteter– Ta med i
IG/Facebook? Anna lägger ut på facebook.

Sponsormailen – Linda & Marie skall ha tillgång till denna. Daniel löser detta.
Vem skall vara ansvarig för att svara för denna?



§9. Nästa möte

Tisdag 22/3, 18:30

§10. Mötet avslutas
Tack & Avslut!


