STYRELSEINFORMATION
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Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll 2021-06-22 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna.
Elektronisk justering Då protokoll numera tar väldigt lång tid med Postnord att komma
tillbaka till Ingrid efter justering, diskuterades om vi skulle kunna använda oss av denna
signering framöver.
Inkommande och utgående skrivelser
Material Hundsport Jakthund
Ingrid har meddelat SvTek att vi inte har något aktuellt material till detta nummer.
Om Prova på dagarna i gryt blir av, kan det bli något reportage till nästa nummer.
Ekonomi
Utvärdering Prova på medlemskapet 2020
Ulrika meddelar att av de som blev medlemmar via prova på driven 2020, har nu 51% löst
medlemskap även för 2021 vilket är glädjande.
Medlemmar Fullbetalande 106 st, familj 10 st och utländska 8 st.
Jaktkommitté
Efter diskussion beslutar styrelsen att vi inte kommer längre med en jaktkommitté just nu,
utan vi får ta upp det som en punkt på årsmötet, för att höra hur medlemmarna tycker vi
ska/kan lösa detta.
Hemsidan och Facebook
Bildgalleri
Styrelsen beslutar att vid behov kan klubben efterlysa foto via hemsidan och Facebook, och
då anges hur och i vilket format man ska skicka in bilderna.
Rapporter
Medlemsenkät Diskuterades om enkätsvaren skulle kunna delas upp i områden, så den blir
mer lättöverskådlig. Ingrid börjar dela upp ett område i taget när hon har tid.
Inofficiell utställning Då inga nya uppgifter inkommit om utställningen till mötet läggs den
till handlingarna.
Specialen 28 maj 2022
Planering utställning
Planen är bokad på Tånga Hed liksom lokal för årsmöte och middag.

Övriga aktiviteter under helgen Bordläggs.
Släthåret
Annonser
Diskuterades de olika annonserna, och championatannonser kommer även i fortsättningen
ha samma utseende. Andra typer av annonser är inte aktuella i nuläget.
Uppfödare som skänker medlemskap
Styrelsen beslutar att dessa ska stå med i tidningen, samt valpköparnas namn.
Aktiviteter under året
Klubb-dag i Almunge 28/8
Viktigt när aktiviteter läggs in att det anges datum, tid och plats, och till vem man anmäler.
Nästa möte
Nästa möte blir 7 september.

