Styrelsemötesprotokoll
Svenska Hovawartklubben, Södra Lo:t, Osby; Bergakungen 2011-01-29
Närvarande ur styrelsen:
Torsten Lundström
Anette Engdahl
Inger Olsson
Bosse Pettersson
Christer Andersson
Roland Olsson
Gunilla Gyllencreutz
Sara Billing
Ewa Andersson
Gunilla Wallin
Lotta Nordstedt
Katarina Wetterlöf
Lennart Andersson
Fredrik Lövgren

Ordförande
Sekreterare/läger
Kassör
Vice ordförande/trivsel
Ledamot/läger
Ledamot/trivsel/läger
Suppleant
Suppleant/tidning
Valberedning
Revisor
Web/tryck
Utställning
Aktivitet/Trivsel
Åhörare kommande suppleant.

§1
Mötets öppnande.

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2
Godkännande av dagordning

Dagordningen föreslås, fastställs och godkänns.

§3
Val av justeringsman.

Bosse Pettersson vald att jämte ordförande justera dagens
protokoll.

§4
Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregåendes protokoll från 20101031 i Osby.

§5
Ekonomisk rapport.

Kassör Inger redovisar 78 433 kr på PG-kontot, Kassan 5821 kr.
Vinst i år med 19 000 kr. Stambokföringskostnad från Åstorp
kommer i februari.

§6
In- och utgående post

Ingen post inkommen.

§7
SBK:s nya normstadgar
för Rasklubb.

Vi har valt stadgar med en nivå:
Varje Lo ska ha en egen styrelse och en egen ekonomi. För oss blir
det som vi alltid har haft det tidigare. Medlemsavgifterna går till
huvudstyrelsen. Fem styrelsemöte måste man ha per år. Man får
också välja vilket Lo man vill tillhöra, vart man än bor i Sverige.
För rasklubben är första beslutet taget i Åstorp 2010 ev kommer
andra beslutet tas på AFH s årsmöte.

§8
Bildande av nytt lokalområde

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att fatta beslut om bildande
av LO enligt nya stadgarna.

§9
Rapporter från kommittéer

A.Utställning: se bilaga verksamhetsberättelse. Domare till Osby
är klart, Önskan är att dela på utställning och exteriör. Mycket för
utställningskommittén att ha hand om både utställning och exteriör
samtidigt. Önskan är att det ska ingå under korning o mentaldelen.
B. Korning/Mental: se se bilaga verksamhetsberättelse.
C.Läger: se bilaga verksamhetsberättelse
Kommande läger 1-5/6 i samband med kristihimmelfärdshelgen.
Sex grupper, två spårgrupper, en prova på och fortsättning
Försvarsmaktshund. Kul i skogen + allmänlydnad, Brukslydnad
och en sökgrupp. Info kommer ut i Hoffetidningen som kommer ut
i slutet på mars och att det läggs ut på hemsidan samt att Sara
skickar ut via mailen till dem som står med på hennes lista.
D.Aktiviteter/Trivsel: se bilaga verksamhetsberättelse. Nytt för
nästa år är att vi ska få in ett par som har hand om köket på Osby
som en kökskommitée. En renodlad kökskommitée kommer att
bildas. När vi bokar i Osby ska vi vara tydliga med vad som ingår
ang försäljning mm. Förslag på fortsättning på en klickerkurs, samt
en IPO dag
E.Tävling: se bilaga verksamhetsberättelse.
RM:et.8/7- Lydnadstävling, 9/7. Brukstävling 10/7 Utställning.
Markerna är inte färdigt. Stugan i Osby är färdigt,

F.Web/Profilsortiment: Vi har tillsammans med Lotta kommit
överrens om att köpa in nytt PR material bla skjortor, tröjor,
campingstolar mm.
G. IHF spår VM: Allt gick bra med VM:et och Huvudstyrelsen har
bidragit med 5000 kr som VM:et gick back med.
§10
Övriga frågor

Stugor till RM:et Torsten ska kolla upp det.
Dem som hjälper till vid utställningar är bra om dem talar om när
dem behöver åka hem, senast en vecka innan utställning, så att
ansvariga kan planera.

§11
Nästa möte

30/1 i Osby

§12
Sammanställning av
Årsmöteshandlingar

Sammanställt
§13
Mötets avslutande

Torsten tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras
Torsten Lundström
Ordförande

Bosse Pettersson
Ledamot

______________________________

________________________________

