Styrelsemötesprotokoll
Svenska Hovawartklubben, Södra Lo:t, Olofström; Halen 2010-05-29
Närvarande ur styrelsen:
Torsten Lundström
Inger Olsson
Bosse Pettersson
Klas Widén
Christer Andersson
Roland Olsson
Sara Billing
Gunilla Gyllencreutz
Anette Engdahl

Ordförande
Kassör
Ledamot/trivsel
Ledamot
Ledamot/läger
Ledamot/läger
Suppleant/L:o redaktör
Suppleant/utställning
Suppleant/läger

Övriga närvarande:
Louise Widén
Lars-Göran Haglund
Anna-Lena Haglund
Åsa Andersson
Helena Berlin
Eva Jeansson

Utställning
Läger
Läger
Mentaltest
Mentaltest
Tävling

§1

Torsten öppnar mötet på Halen i Olofström och hälsar alla
välkomna.

Mötets öppnande.

§2

Dagordningen föreslås, fastställs och godkänns.

Godkännande av dagordning.

§3

Gunilla Gyllencreutz vald att jämte ordförande justera dagens
protokoll.

Val av justeringsman.

§4
Föregående mötesProtokoll.

Genomgång av föregående protokoll.

§5
Ekonomiskrapport.

Inger redovisade
Kassa: 103000 kr
Kostnaden till campingen och restaurangen är ej betald för lägret.
Försäljning av profilkläder på Halen-lägret var 5770 kr och ett
varulagervärde på profilkläder därefter på ca 10 000kr

§6
In- och utgående
post.

Inbjudan till spår VM har gått ut.
SBK info skickas via mejl till alla i styrelsen och kommiteerna.
§7
VU beslut

VU möte 2010-05-14 pga ökad kostnad vid lägret i Halen.
Beslutat av styrelsen (att det är OK att lägret detta år kommer att
gå med mer än 10 000 kr minus) ska till nästa år se till så att det
håller sig inom budgeten.

§8
Rapporter från
Kommittéer.

A. Utställning. 20 anmälningar i nuläget till Osby utställningen, som i år
sammanträffar med midsommarhelgen. Ringsekreterare är klart.
Åstorps utställningen, fyra domare är klara. Inga sponsorer som tidigare år
vad det gäller tryckning av katalogerna. Fick in ett par förslag på namn där
vi kan höra efter vad det gäller priser för kataloger. Rolle och Bosse ordnar
med maten i Osby.
B. Korning/Mentaltest. Ett MH i Hoffeklubbensregi har anordnats i sydöstra
skåne, gick med plus. Två till MH är planerade 28/8 samt 2/10 som Lena
Fribing vill ha. Sydöstra skåne som vi tidigare fått låna banan utav ska i
fortsättningen själva hålla i alla tester. Korningsbanor är svårt att få tag på,
Åsa och Helena ska utreda om vi själva kan få till en korningsbana, eller om
vi kan låna från någon annan.

C. Läger. Så här långt på lägret har allt flutit på bra. Mycket uppskattat med
gratis lotteriet som anordnades på fredag kvällen, samtliga deltagare på
lägret anslöt till den gemensamma aktiviteten, vi tackar ICA för priserna
samt dem fina priserna som Hoffeklubben södra ställde upp med. Present till
instruktörer fortsättningsvis räcker med en blomma eller en chokladask. Ica
Hovmantorp har sponsrat årets läger med drygt 1000kr.
Kristihimmelsfärdshelgen är prel bokad i Halen 2011 och 2012
(anläggningen är ute för försäljning så det är ovisst hur det blir). Beslut togs
även på att södras medlemmar ej ska ha företräde utan att alla i
Hoffeklubben är välkomna att anmäla sig, på lika vilkor.
D. Aktivitet/Trivsel. Hofferace ikväll på lägret. Inga andra aktiviteter inbokade
i nuläget.
E. Tävling. Eva vill ha en pause från ansvaret vad det gäller tävling, men stöttar
gärna upp. Eva ska se om hon får in någon annan kandidat som
tävlingsansvarig.
F. IHF Spår VM. Inbjudningarna har gått ut. Torsten och Bosse har allt under
kontroll.
G.Web/Profilsortiment. Lotta har hand om det, bra försäljning på årets läger.
§9

Inga frågor.

Övriga frågor

§10

Torsten återkommer med tid och plats.

Nästa möte

§11
Mötets avslutande

Torsten tackar för visat intresse och avslutar mötet.

__________________________
Anette Engdahl

Justeras:

_________________________
Torsten Lundström
Ordförande

____________________________
Gunilla Gyllencreutz
Ledamot

