Mellansvenska Fågelhundsklubben
Protokoll
Styrelsemöte, telefon
2016-04-20

Närvarande: Perka Persson (t.o.m §8 nr 1), Marianne Dalunde, Maud Mattsson, Micke
Larsson, Lotta Sundquist (t.o.m §5), Lena Årgard (t.o.m. § 6), Kenneth Persson (t.o.m §6),
Tommie Bäck t.o.m §8,
Anmält förhinder: Lisbeth Bodén, Jill Vejby (kom inte in i tel-konferensen)
§1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2.

Val av sekreterare för mötet.
Marianne utsågs att vara sekreterare för mötet.

§2.

Val av justeringsman.
Micke Larsson och Perka Persson utsågs att justera protokollet.

§3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes och fastställdes

§4.

Anmälan övriga frågor
Förutom redan anmälda frågor ska skrivelse från Agneta Andersson tas upp..

§5.

Rapport från kassören.
De ekonomiska rapporterna gicks igenom och styrelsen beslutade att varje
jaktprov/event i fortsättningen ska redovisas som eget projekt.
Beslutade att uppdra åt Perka att kolla med FA vilka riktlinjer som finns för
startavgifternas storlek.

§6.

Avrapportering från föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och kompletterades.

§7.

Kalendarium 2016 -17 Bilaga 2, 3
2016 års kalendarium gicks igenom med påminnelse till ansvariga för
jaktprov/event att inkomma med ifylld arrangemangsblankett (finns på
hemsidan) till sekreteraren.
2017 års kalendarium gicks igenom.

§8.

Övriga frågor
1) Omdaning av styrelsen alternativt extra stämma.
Beslutade efter diskussion att kalla till extra stämma i Säter 10/6 kl 19.00.
Stämman ska avhandla ombildning av styrelsen för att lösa den uppkomna
vakansen vad gäller sekreterare samt få till en styrelse där alla

Bilaga 1

2)

3)
4)
5)

specialklubbar är representerade. Perka och Marianne tar kontakt med
valberedningen. Marianne skriver kallelse till hemsidan.
Apporttestdomare. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att föreslå personer
till nya apporttestdomare: Jenny och Janne Bodell samt Mikael Larsson.
Perka kollar med FA hur man gör.
Materialförvaltare. Jill Vejby utsågs till ny materialförvaltare.
FA-helgen. Beslutades att MFK inte bekostar någon resa eller uppehälle för
någon eftersom vi ändå har representanter på plats.
Skrivelse från Agneta Andersson. Styrelsens svar på skrivelsen att inga
pengar betalas tillbaka ansågs korrekt. Agnetas övriga synpunkter tas till
vara.

§9.

Kommande styrelsemöte
Efter extra stämman i Säter 10/6.

§10.

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Marianne Dalunde
Marianne Dalunde

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

Per-Erik Persson

Mikael Larsson

Per-Erik Persson

Mikael Larsson

