Svenska Dobermannklubben Stockholms LO

Protokoll

2/15

Vid styrelsemöte 2015-03-08
Plats: Klubbstugan, Löttingelund
Närvarande Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Suppleant
Suppleant
Ej närvarande

§ 1.1

Thord Byström
Angelique Lannervall
Satu Kettunen
Maria Nissilä Andersson
Lisa Druse
Olof Haggren
Rebecca Sneitz anmält förhinder

Mötets öppnande
Thord öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 1.2

Dagordning
Beslöts att Lisa skriver LO´ts mötesprotokoll

§ 1.3

Val av protokolljusterare
Valdes Maria att justera protokollet

§ 1.4

Föregående protokoll
Mötet gick igenom protokoll 1-15 samt konstituerande protokoll och beslöt
lägga dessa till handlingarna

§ 1.5

Ekonomisk rapport
Kassören rapporterade att vi har ett nätkonto för att underlätta betalningar direkt
på nätet. Tills vidare behåller vi även Postgiro numret då annons med
anmälningar till utställningar och ZTP redan gått ut.
Kassarapport kommer till nästa möte.

§ 1.6

Skrivelser in/ut
Camilla Dahlgren – Ang. UHP
Camilla Rönnqvist – Ang Figurant vid ZTP

§ 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.
Lisa administrerar ZTP och tar emot anmälningar. Satu står för information och
upplägg för träning.
Satu uppdaterar Facebook sidan, diskuterades möjligheterna att få igång en egen
hemsida snarast. Möjlighet finns att ta upp den gamla sidan finns.
Träningen har kommit igång och onsdagar, fredagar och söndagar är dagar som
gäller för träningsgruppen.
Satu och Olof kommer med förslag till veckoläger med Timo Hultinen prel.
Datum 30/5 – 5/6.
Området är uthyrt 8 onsdagar mellan 19-20 till Labradorklubben.

§ 1.9

Övriga frågor
Förslag med synpunkter till HS
-

Alla officiella prov och tävlingar ska annonseras på SDK/HS hemsida
snarast efter fastställda datum – Kalender?

-

Alla LO´n publicerar sina protokoll på SDK/HS hemsida. Detta gör det
möjligt för både styrelser och medlemmar att på ett tidigt stadium se vad
olika LO´n planerar för verksamhet. (I dagsläget är det endast Sthlms LO av
LO´na som publicerar protokoll)

§ 1.10

Nästa möte
Beslöts kalla till styrelsemöte den 29 mars 15.00, klubbstugan

§ 1.11

Avslutning
Thord tackade för visat intresse avslutade mötet
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