Svenska Dobermannklubben Stockholms LO

Protokoll

1/15

Vid styrelsemöte 2015-01-11
Plats: Klubbstugan, Löttingelund
Närvarande Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Suppleant,
ordinarie vid mötet
Adjungerad

Thord Byström
Angelique Lannervall
Satu Kettunen

Ej närvarande

Rebecca Sneitz anmält förhinder
Christer Jönsson Baad anmält förhinder
Lena Johansson
Bodil Lund anmält förhinder

§ 1.1

Maria Andersson
Lisa Druse

Mötets öppnande
Thord öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 1.2

Dagordning
Beslöts att adjungera Lisa som protokollsförare vid mötet

§ 1.3

Val av protokolljusterare
Valdes Maria att justera protokollet

§ 1.4

Föregående protokoll
Mötet gick igenom protokol l7, 8 och 9, och beslöt lägga dessa till handlingarna

§ 1.5

Ekonomisk rapport
Postgiro

20.937:-

Sparkonto

10.000:-

Handkassa

52:-

Från kaffekassa, redovisas 1.250:Fordran

480:- (HS stambokföringsavgifter)

Skuld

870:- Fortum (betald direkt av kassören privat)

Nyckel depositioner

1.100:-

Beslöts efter genomgång att fastställa budgetredovisning för 2014
Beslöts efter genomgång att fastställa budgetförslag för 2015
§ 1.6

Skrivelser in/ut
Inga skrivelser under perioden

§ 1.7

Rapport kommittéer
LO´t anordnar inofficiell utställning den 21 mars 2015
Lokal klar, domare klara, sponsring från Lupus, Four Friends klart. Beslöts att
deras logo skall tas med bl.a. på LO´ts hemsida
Medlemsmötet den 27 december 2014 var inte välbesökt, styrelsen kommer att
fastställa datum för medlemsmöten i början av året för bättre framförhållning.
LO´t anordnar Nordisk Dobermannvinnare den 6 juni 2015 och ZTP den 7 juni.
Domare för både utställning och ZTP blir Armin Hoppe, Tyskland
Webb, webbredaktören har inte gått att nå varför uppdateringar på LO´ts
hemsida inte kunnat genomföras.
Satu har nu lyckats att få tillgång till Facebooksidan tillhörande LO ́t för att testa
hur vi kan få FB-administration att fungera"
Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen och beslöt lägga den för
godkännande efter smärre justeringar. (se §1.8)

§ 1.8

Verksamhet, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
Beslöts godkänna verksamhetsplanen med inriktning på att försöka utöka
aktiviteter på området samt även uthyrning av klubbområdet

§ 1.9

Övriga frågor
Beslöts att Satu tar hand om anmälningar till ZTP. Beslöts fastställa kostnad för
ZTP till 750:Beslöts att Angelique tar emot utställningsanmälningar, Sista anm. datum för
vinterutställningen är 25 februari

§ 1.10

Nästa möte/Årsmöte
Årsmötet blir på Solna-Sundbybergs BK den 10 februari 2015 19.00

Beslöts kalla till styrelsemöte 18.00 innan årsmötet. Beslöts att bjuda på kaffe
och kaka vid mötet. Ev. sätta upp skyltar
§ 1.11

Avslutning
Thord tackade för visat intresse avslutade mötet

Vid pennan

Justeras

Justeras

Lisa Druse

Thord Byström

Maria Andersson

Protokollförare

Ordförande vid mötet

Justerare

