Styrelsemöte Svenska Hovawartklubben, Södra Lokalområdet,
per telefon 2015-11-08
Närvarande:

Fredrik Lövgren, Eva Paulin, Björn Stenmark, Roland Olsson, EmmaMaria Luttrén samt Louise Widén,

§1

Mötets öppnande
Fredrik Lövgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Val av protokollsjusterare
Emma-Maria Luttrén valdes till justerare.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2015-05-15 gicks igenom och godkändes.

§5

Ekonomisk rapport
Ingen aktuell rapport eftersom vi det är mycket inkomster och utgifter nu i samband
med Åstorpsutställning som äger rum om några veckor

§6

In- och utgående post
Inget rapporterades.

§7

Åstorp 2015
Genomgång av planeringen inför Åstorpsutställningen den 14 november. Se bifogat
arbetsschema.

§8

Rapporter från kommittéer
A) Utställning
Se § 7 Åstorp 2015.
B) Korning/Mentaltest
Sedan senaste styrelsemötet har flera hoffar beretts möjlighet att delta i de
MH/MT som genomförts på olika brukshundsklubbar. Helena Berlin håller på att
försöka att arrangera ett mentaltest i samverkan med Sjöbo BK. Det blir
förmodligen den 6 december för max 6 hundar, under förutsättning att det inte blir
det snö.
C) Läger
Instruktörerna klara, fler än förra året men med något mindre grupper. Flyer om
nästa års Hoffeläger kommer att finnas på Åstorpsutställningen.

D) Aktivitet/Trivsel
Inbjudan gick ut på Hoffe Södras Facebooksida till Träningstävling arrangerad på
Svalövs BK med halloweentema den 28 oktober, ett samarrangemang mellan två
träningsgrupper på klubben som delvis består av hoffeägare.
E) Tävling
Inget aktuellt förrän nästa år.
F) Web och redaktion
- Svårt att hitta resurser för att hålla Hoffe Södras hemsida uppdaterad.
Förslagsvis läggs den på sikt som en undersida till Hoffeklubbens hemsida.
- Facebooksidan är aktiv, flera nya medlemmar har kommit med inlägg.
- Tidningen kommer ut tre gånger per år, men utgivningarna stämmer inte med
klubbens verksamheter under året. Önskvärt att få information om vad som ska
vara med i tidningen så att man lättare kan samla ihop material, förslagsvis
samla lokalredaktörerna i telefonmöte.
G) Profilsortiment
Inga nya produkter har tagits fram till Åstorpsutställningen, men mössor har
beställts. Fler kepsar finns. Täcken med text i mindre upplaga ska testas.
H) Kökskommitté
Köket fungerade bra under RM:et i Osby, det mesta som inköptes och tillagades
gick åt.
§9

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 10

Nästa möte
Nästa möte blir arbetshelgen i samband med årsmötet i Osby, planeras till sista helgen
i februari.

§ 11

Mötets avslutades

--------------------------------------Vid protokollet: Eva Paulin

--------------------------------------Justeras: Emma-Maria Luttrén

----------------------------------------Ordförande: Fredrik Lövgren

