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§1
Mötets öppnande

Tullia öppnar mötet på Bergakungen i Osby och hälsar välkommen,
liten genomgång av helgens hållpunkter.

§2
Godkänn. och fastställande
av dagordning

Dagordningen föreslås, fastställs och godkänns.

§3
Val av justeringsman

Roland Olsson vald att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
Lotta Nordstedt protokollförare för Johanna Ugander.

§4
Föregående mötesprotokoll

Samtliga protokoll justerade under året, inga justeringsanmärkningar.

§5
Rapporter

A – Kassa/PG – Johanna redovisar: PG 63 712kr, Kassa 7925kr.
Åstorp gick med vinst, Osby en liten minussumma, Vimmerby gick
med vinst och lägret minus. Årets vinst + 4703.50kr .
B - Aktivitet & Trivsel – Försäljning under de flesta av årets
evenemang. Under lägret och i Vimmerby hölls Hofferace. Planering
inför 2009 pågår, bland annat klickerträning, flera försäljningsartiklar
och handlerutbildning.
C – Mental – Under 2008 har tre MH genomförts; två i Osby och ett
i Sjöbo. Ny kommitté för 2009, planering på gång.
D – Utställning – Tre utställningar under 2008; Osby, Vimmerby och
Åstorp. Exteriörbeskrivning vid två av utställningarna. Sanktioner är
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klara för 2011. 2009´s Åstorp utställning planerad och klar till 14
november. Osbyutställningarna blir den 5 juli (IHF). Diskussion om
Åstorp på central nivå om vem som skall hålla utställningen i
framtiden. Förslag från SKK om att Osby-utställningen 2011 skall
hållas ett visst datum pga annan stor tävling. Inför RM 2011 är två
utländska domare tillfrågade, inget svar ännu. Utskick om
utställningarna görs i början av maj.
E – Tävling – Inget rapporterat, planerad lydnadstävling i Osby
2009. Förslag på namn till kommittén söks.
F – Läger – Årets läger lyckat och uppskattat som vanligt. Det mesta
till läger 2009 planeras, Lars-Göran söker fler medhjälpare till
kommittén för att kunna underlätta för alla. Lägrets hålls 14-17 maj.
Eventuellt fler grupper 2010; tjänstehund och klicker. Formulär ska
omredigeras för att kunna få matnyttigare svar. Nya webbsidan ska
användas. Utskick om lägret till södras medlemmar görs i mitten av
mars.
§6
Skrivelser

Finns inga skrivelser, som inte redan har vidarebefordrats till berörda
personer.

§7
Övriga frågor

Styrelsen har haft telefonmöte den 22 november, förslag är att hålla
telefonmöte två gånger per år. Protokoll skall hädanefter läggas ut på
nya hemsidan (som Lotta håller på att utforma, kommer finnas på
www.hoffesodra.se )

§8
Nästa möte

Möte efter årsmötet 1/2.

§9
Sammanst. av årsmöteshandl.Styrelsen

sammanställer årsmöteshandlingarna.

§10
Mötets avslutande

Tullia avslutar mötet.
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