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Protokoll 5. 27/4-15 

 Plats: Hos Marilois  Tid: 15.00 

Närvarande: Marilois, Ulla, Chris, Aldona, Birgitta och Susanne. 

1. Ord Susanne hälsade alla välkomna. 

2. Mötet fastställde dagordningen. 

3. Till protokolljusterare valdes Ulla och  Chris. 

4. Mötet  hade genomgång av föregående protokoll. 

5. Ulla redovisade ekonomin och några inbetalningar till Dummijakten, och viltspårkursen. 

Tyvärr få anmälda till kursen. 

6. Susanne Rehlin har efterfrågat protokoll på hemsidan. Vi har svarat att de är på gång. 

Chris har kommit igång med nya hemsidan som är under positiv utveckling.  

7. Planering, lägesrapporter och arbetsfördelning gällande: 

a. Jakt- och övriga prov: Mariloise presenterade de kommande jaktliga aktiviteterna. 

b. Kurser/utbildning. Birgitta och Aldona arbetar vidare och  presenterar höstens 

utbildningsförslag på nästa möte. 

c. Sponsorer. Centralt har vi avtal med Agria och RoyalCanin. Inför arrangemang 

kontaktar ansvarig resp sponsor för att erhålla sponsring. Susanne informerade 

om möjligheten att på lokal nivå uppsöka tex Arken Zoo som ofta kan skänka  

profileringsmaterial osv som butiken erhållit av leverantörer. Alla uppmanas att 

söka sponsrings i sina kontaktnät.  

d. Utställning. 20 September KM. Utställningskomitten arbetar vidare med 

dommarfrågan och ringträningar. 

e. Information/tidningen/hemsidan: Marilois skickar in mer info till labradoren 

f. Ungdomsverksamhet.- läggs åt sidan tillsvidare 

g. Promenader. Poppis och vi skall jobba vidare med dem 

h. Ringträning 

i. Ev enkät till medlemmar 
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j. Inventering och saknade inventarier. Revisorerna har meddelat att det saknas 

inventarier och at vi kommer att få en fullständig redovisning med förslag på 

åtgärder gällande det som saknas. 

k. Tillägg årsmötesprotokoll.  Vi har funnit otydlighet och missvisande punkter i 

årsmötesprotokollet och arbetar fram en bilaga till årsmötesprotokollet gällande 

dessa punkter. 

 

 

8. Värdegrunder inom föreningen-plan för arbetet med den kommer via att arbeta med 

senare under året. Fokus måste i dagsläget vara de aktiviteter vi har planerat. 

9.  Övriga frågor: Gåvor till tex markägare. Beslöt att mariloise ombesörjer inköp av 

fågelholkar. 6 st.  

10. Mötet fattade beslut i att Klubbprodukter skall läggas upp på hemsidan och att dessa kan 

köpas direkt genom  Unique Dogs till förmånliga priser av våra medlemmar. Klubben 

slipper på så sätt kostnader och administration av detta.  

 

11. Nästa möte den 16 juni hos Birgitta. 

12. Susanne tackade för ett bra möte och önskade lycka till med aktiviteterna. 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Jsuteras 

 

 

 

Ordförande 
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