Protokoll styrelsemöte 2012-02-24
Närvarande:
Malin Johansson
Torbjörn Eriksson
Camilla Rönnqvis t
Madelene Dahlgren

Elaine Holappa
Maria Drangel
Ingela Jacobsson

§1.1 Öppnande
Malin Johansson hälsade alla välkomna.
§1.2 Dagordning
Dagordningen godkändes
§1.3 Val av justerare
Maria Drangel valdes att justera protokollet
§1.4 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
§1.5 Ekonomisk rapport
Resultat för 2012 gicks igenom.
HS konstaterar att Rikslägret inbringade en vinst som tyvärr inte syns i resultatet då andra aktiviteter,
framförallt vår medlemstidning gått utanför budget både gällande tryckerikostnad och portokostnad.
Till nästa år skall intäkts konton och kostnads konton skapas för samtliga aktiviteter i
verksamhetsplanen, för en bättre överblick och förståelse. Ex Riksläger, DCM-fonden mm.
Budget 2013/2014 gicks igenom. Budgeten speglar SDK verksamhetsmål där målet att öka antalet
dobermannägare och tillika medlemmar är ett huvudmål för klubben under 2013. Rikslägret får from
detta år en egen post i budget.
Varje avsteg från budget skall godkännas av HS. Mall skall tas fram till utskott/ansvariga/LO för
aktiviteter för att klargöra standard för hur vi budgeterar aktiviteter och äskar pengar från HS.
Mall för äskning av pengar ur DCM fond skall tas fram och publiceras på hemsidan.
§1.6 Skrivelser / mail till HS
IN
Thord Byström- fråga gällande årsmötet och årsmöteshandlingar
SBK-inbjudan till domarutb UHP
SBK- antagna sökanden till IPOdomar utbildning, Camilla Dahlgren och Torbjörn Eriksson.
UT
§1.7 Övriga frågor
1.7.1
Förfrågan från medlem om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
Alla medlemmar har, trots allt, via tidningens försorg, fått reda på när årsmötet ska äga rum.
Den som så vill, har därför kunnat kontakta styrelsen och få information om
vägbeskrivning till årsmötet samt få ta del av årsmöteshandlingar.
HS är medvetna om att kallelsen till årsmötet kan tolkas som att den inte har uppfyllt stadgarnas krav
på tid och plats, och årsmötet får formellt ta ställning till huruvida årsmötet är stadgeenligt utlyst.
Styrelsen gjorde bedömningen vid det aktuella tillfället att kallelsen i tidningen innehöll info som
räckte tillsammans med övrig information om årsmötet.
§1.11 Avslutning
Malin Johansson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Ordförande
Malin Johansson

Sekreterare
Camilla Rönnqvist

Justerare
Maria Drangel

