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VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB    Protokoll 

      2021-08-08 

Närvarande: Birgitta, Susanne, Ove, Mari, Inger 

Anmält förhinder: Margareth, Andrea 

Frånvarande: Annika, Hanna, Jens 

 

Mötets öppnande §57 Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla väl- 

   komna 

Val av sekreterare §58 Inger Öhrn valdes som sekreterare 

Val av justerare §59 Susanne Edbom valdes som justerare 

Godk av dagordning §60 Dagordningen föredrogs och godkändes 

Inkommande skrivelser §61 Redovisades ej 

Utgående skrivelser §62 Redovisades ej 

Föreg protokoll §63 Redovisades och lades till handlingarna 

Ekonomisk rapport §64 Kassören påminde om att redovisa insättningar via swish, 

   idag saknas ofta text. Underlag vid inköp önskades också.                                

   Bestämdes att sätta upp fack för inlämning av dessa. 

   Resultatrapport visades av kassören där vi kunde se

   utfall tom juli.  

   Bank: 62751,35 Föreg år: 51.261:62 

Rapporter  §65 a Täs: Tävlingen gick bra, välorganiserad. Söker söktävling 

    till midsommar nästa år, lördag-söndag 

b Rus: ingen närvarande. Förfrågan har gjorts om hjälp        

med figuranter. Konstaterade att uppdatering borde 

göras eftersom de börjar bli ringrostiga. Nya regler har 

också kommit. Ove kontaktar Jens 

   c Hus: ingen närvarande. En Allm 1 planeras aug-sept 

   d Kök: Inget att rapportera 

   e Fastighet: Ove fortsätter klippa gräs. Lagning av gräs-

                                                      klippare har gjorts 

   f Styrelse: inget att rapportera 

   g Utställning: vilar 

   h En service till medlemmar är att klubbens hemsida upp-

   dateras ofta. Det skulle därför underlätta om fler kunde 

   uppdatera direkt, istället för att många steg måste bli in-

   blandade. Webmaster håller på att titta på en ny sida för
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   att underlätta detta. Information till styrelsen kommer

   när Susanne  har kommit en bit och det finns mer att

   visa. 

 

Beslutspunkter §66 Årets målsättning: bordlägges 

   Ekonomisk kontroll: Utfallslista visar att det ser ut att 

                                                      flyta på bra 

   Utbildningsstrategi: Maggan/Mari tar fram underlag 

 

Uppdragslista  §67 Se dagens 

Övriga frågor  §68 inga 

Nästa möte  §69 Söndag 5/9 kl 18.00 

Mötets avslutande §70 Ordförande tackar för visat intresse och förklarade mötet

   avslutat. 

 

 

 

___________________________________  _________________________________ 

Birgitta Forsberg, ordförande  Inger Öhrn, sekreterare 

 

 

___________________________________ 

Susanne Edbom, justerare 


