Protokoll
Mellansvenska Fågelhundsklubben
Styrelsemöte 2015-06-12 i Säter
Närvarande: Lisbeth Bodén, Perka Persson, Marianne Dalunde, Anna Holmberg, Micke
Larsson, Tommie Bäck (från §6), Maud Matsson samt medlemmar.
Anmält förhinder: Lotta Sundqvist, Kenneth Persson
§1.

Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat

§2.

Val av justeringsman. Anna Holmberg utsågs att jämte ordförande justera
protokollet.

§3.

Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes och fastställdes.

§4.

Anmälan övriga frågor.
Förutom de redan anmälda så anmälde Anna fråga om byte av
materialförvaltare.

§5.

Rapport från kassören.
Beslutade att MFKs konto ska vara öppet för styrelsen, revisorer,
kommissionärer och valberedning. Och tecknande av swish-tjänst.
Beslutade att uppdra åt kassören att ta fram en reseräkningsblankett.
Beslutade att MFKs lager inventeras 31/12 varje år.
I övrigt bordläggs rapport till nästa möte eftersom kassören inte hade möjlighet
att närvara fysiskt utan bara delvis via telefon.

§6.

Avrapportering från föregående mötesprotokoll Bilaga 1
10) Beslutade att sända ut broschyren om MFK till uppfödare och att lägga ut
som pdf.fil på hemsidan och blänkare i Avance.
13) Beslutade att hösten 2016 genomföra lagtävling mellan de fem raserna och
att rasansvariga utser lagledare.
14) Beslutade att markägare som inte tar ut full avgift vid jaktprov får annons
på hemsidan.
16) Beslutade att ta fram röda jackor och royalblå västar med MFKs emblem
för försäljning för 300 kr.
20) Beslutade att använda oss av en blankett som skickas in till sekreteraren
efter varje aktivitet.

§7.

Kalendarium 2015-16, Bilaga 2 och 3
Gicks igenom och godkändes efter ett par tillägg.

§8.

Övriga frågor
1) Mötet var positivt till vandringspris till årets bästa ökl-hund (bilaga 5) Maud
jobbar vidare med förslaget.
2) Förslaget till Kontrakt med markägare (av fågeletiska skäl) godkändes och
ska användas fortsättningsvis. Läggs ut på hemsidan. (bilaga 6)

3) I arbetet med att minimera MFKs kostnader uppdras Perka att kolla med
Setterklubben för tips. Lisbeth och Marianne tar fram förslag om vad som
ska gälla för styrelsens kostnader.
4) Perka och Marianne rapporterade från FA-helgen i maj. En brist är att
lokalklubbarna inte har något eget forum eller kontakt med FA.
FA jobbar med att ta fram en databas. En enkät om Avance och Årsboken
har spridits och finns på hemsidan. Alla uppmanas besvara den.
FA jobbar med att deras hemsida ska bli den gällande där alla jaktprov
annonseras.
Beslutade att framföra till FA att vi vill ha kvar annonserna om jaktproven
etc på MFKs hemsida med tanke på våra sponsorer.
Beslutade också att vi ska föra fram att både dagordning och protokoll till
FAs möten läggs ut på deras hemsida.
5) Till provet i Sälen 6-7/9 har vi ännu ingen domare. Beslutade att ställa in
provet om vi inte fått tag i domare innan 2/8.
6) Till ny materialförvaltare utsågs Anna Holmberg.
7) Medlemsmötet diskuterade om möjligheterna att ordna inofficiell utställning
under vinterhalvåret. Förslagsvis feb 2016.
8) Gun Carmland informerade om att 1/8 så är det jaktmässa i Sunne och SISK
arrangerar en utställning.
§9.

Kommande styrelsemöte: telefonmöte 11/8 kl 19.00

§10.

Mötets avslutande: Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Marianne Dalunde
Marianne Dalunde

Justeras: (Digitalt justerat enligt beslut 2009-10-16)
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