Mellansvenska Fågelhundsklubben
Protokoll
Styrelsemöte/vårseminarium
2016-02-27/28
i Wästerkvarn Strömsholm

Närvarande: Lisbeth Bodén, Perka Persson, Lotta Sundquist, Micke Larsson, Marianne
Dalunde, Lena Ågard (t.o.m. § 6),
Adjungerade: Jill Vejby
Anmält förhinder: Anna Holmberg, Tommie Bäck, Kenneth Persson Maud Mattsson
§1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet/seminariet för öppnat och hälsade alla välkomna.

§2.

Val av justeringsman.
Micke Larsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes och fastställdes

§4.

Anmälan övriga frågor
Se § 9, övriga frågor.

§5.

Diskussionsfrågor
1) Klubbhelgen
Öppet styrelsemöte fredag 10/6 19.00. Samkväm med egen grillning efter
styrelsemötet ca 21.00.
Program lördag: Fika 9.00 - 9.30 , lydnadsträning 10.00 – 11.30, lunch,
11.30 – 12.30, hundklippning 13.30 – 14.30, teoristation hur man bedömer
jaktprov och utställning 14.30 – 15.00. Utställningsträning 15.00 – 16.00.
KM i apport 16.30 – 18.00 (3 apporter 1 ½ min) , Middag 19.30
Söndag: Utställning 9.00.
Försäljning: Jill och Micke.
2) Bästa ukl., ökl- och skl-hund. Statuter.
Beslutade att införa bästa ökl-hund från och med 2016. Statuterna ändras
Se bilaga 5.
3) MFK 50 år 2018
Jobbar på att ordna jubileum med utställning och middag under
SM/Derbyveckan i oktober (första helgen).
4) Jaktmässorna
Lindesnäs, om några av våra medlemmar vill delta har de vårt förtroende.
Tullgarn 27-29/5. Tommie, Micke, Marianne ansvarar.
Sälen 4-6 juni Jill ansvarar

5) Medlemsaktiviteter
Säsongsavslutning samkväm 4/11, middag 5/11. Kollar med medlemmarna
under klubbhelgen efter fler förslag till aktiviteter..
6) Uppstyrning av rapportering och redovisning av proven
Blankett utlägg och ersättning ska läggas ut på hemsidan under menyn till
vänster. Fasta utbetalningsdagar varannan torsdag.
Varje prov/aktivitet redovisas som projekt.
Rutiner och policy samt blanketter och nedladdningar.
7) Revidering av MFKs arbetsordning, bilaga 6
Bibehålls i befintligt skick förutom att Lokalklubbsstadgarna ersätts med de
nya.
8) Genomgång av blanketter och policydokument + Ersättning för
styrelsemedlemmar
Uppdaterade dokument och beslutade att: gällande blanketter och
policydokument ska läggas ut på hemsidan under rubrik: rutiner och policy.
9) Försäljning av västar och jackor
Beslutade att utse försäljningsansvariga vid våra olika aktiviteter.

§6.

Rapport från kassören
Tveksamt om alla inventarier finns listade eller är avskrivna. Dessutom är det
bokförningsfel sedan förra året. Förslag till årsmötet att lagret justeras ner till
verklig omfattning. Likviditeten är plus-minus noll.

§7.

Avrapportering från föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och kompletterades.

§8.

Kalendarium 2015 -16 -17 Bilaga 2, 3 och 4
2015 års kalendarium gicks igenom och lades till handlingarna. Bilaga 2.
2016 års kalendarium godkändes med tillägg att jaktlydnadskursen hålls i
Forsmark samt även valpkursen med start i maj. Bilaga 3.
2017 års kalendarium gicks igenom och styrelsen beslutade att årsmöteshelgen
förslagsvis blir 7-9 april med jaktprov 7 + 9 april och årsmötet med MFKs
lagtävling 2017 blir 8/4. Bilaga 4.

§9.

Övriga frågor
1) Skogsträning. Lisbeth tillfrågar instruktörer om de har möjlighet att anordna
träning i augusti . Perka kollar efter lämplig mark.
2) Diplom. Lotta trycker upp nya på papper ca 200 – 300 gr.
3) Styrelsemedlemmars start vid jaktprov vid årsmöteshelgen. Halv
reseersättning utgår i så fall.
4) Årslotteri. Beslutade att genomföra lotteriet med start på årsmöteshelgen.
5) Bidrag för kurser. Jill uppdrogs att kolla möjligheten till det med SISU.
6) Beslutade att införa en ruta på hemsidan med rubriken: Nyheter och
information från rasklubbarna.
.

Bilaga 1

§10

Förberedelse av årsmötet 2016
1) Verksamhetsberättelsen. Gicks igenom och godkändes.
2) Revisionsberättelse 3) Balans och Resultaträkning 4) Budget. Dessa är ännu
inte klara men kommer att sändas ut till styrelsen några veckor innan
årsmötet.
5) Praktiska frågor. Program: 13.00-15.00 Föredrag om Massage och stretching
för arbetande hundar. Marianne kollar föredragshållare. 15.30 Årsmöte
18.30 Middag
Lisbeth söker ordförande för mötet. Tommie tillfrågas som sekreterare för
mötet. Lotta trycker upp årsmötesdokumenten.
Lunch och middag bokas av deltagarna direkt till Långtora.

§8.

Kommande styrelsemöte
Konstituerande styrelsemötet 9/4.

§9.

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Marianne Dalunde
Marianne Dalunde
Justeras (Digitalt justerat enligt beslut 2009-10-16)

Lisbeth Bodén

Mikael Larsson

