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Styrelsemöte 7 augusti 2013 

Telefonmöte kl. 19.00 
 

Närvarande: Emma Östman, Eva Ohlsson, Leena Korpi, Ylva Malmbom, 

Tomas Tegnér, Lotta Jegenstam Lignell, Laila Johnsson 

Anmäld frånvarande: Carina Larsson 

Frånvarande: Helena Bohman 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Eva Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  godkännande /fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 

§ 3  Val av justerare 

Ylva Malmbom valdes till justerare. 

 

§ 4  Protokoll 13:10 

Protokoll 13:10 läggs till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

Ekonomin ser bra ut. 

Ylva kollar om Anna-Karin har vår budget.  

Emma kollar om budgeten finns med bland årsmötesprotokollet. 

 

§ 6  Inkomna skrivelser och rapporter 

a. Från kassör Mats Winchler 

Mats har meddelat att han tänker avsluta sitt uppdrag. Styrelsen skall fråga Mats om 

han kan tänka sig att sitta kvar till årsmötet och göra bokslutet innan han avgår. Samt 

försöka lägga årsmötet så tidigt som möjligt. Eva pratar med Mats. 

b. Inbjudan från EKW 

Ligger ute på hemsidan. Leena svarar och tackar att vi fått inbjudan. 

c. Inbjudan till utbildning i föreningsteknik 

Utbildningen är den 16 november 2013 för ordförande, sekreterare och kassör. Emma 

frågar SKK om vi kan anmäla ledamöter och suppleanter. 18 oktober är senaste 

anmälan. Tomas & Emma är intresserad att gå. Fråga Carina om hon är intresserad. 

d. Exteriördomarutbildning förfrågan från Å Cronander 

Tackar ja. Ylva skickar kompendium. 

 

§ 7   Hemsidan 

 Webbmaster: prata med Kerstin C. igen, ev. göra om hemsidan för att lättare hitta ny 

 webbmaster.    

 

§ 8   Aktivitetsträff  sept. 2013 i Eriksöre 

45 stycken anmälda nu. Söndag sista dag för anmälan, uppdatera hemsidan. 

Aktiviteter på lördagen; är ”öppna” hela tiden, man kan cirkulera runt. 
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Charlotte tar 4500 kr inkl. moms och resa för hela dagen. 

Tipspromenad på fredagen, runt området. 

Charlotte disponibel på söndagen. 

Ylva gör programmet. Klubben fixar potatis&grönsallad. 

Fredag grilla samt fysiskt styrelsemöte vid Ylvas vagn. 

Skicka ut program om ca 14 dagar. 

 

§ 9   Fysiskt styrelsemöte 

På Eriksöre på fredagen. 

 

§ 10 Utställning 2016 - tillsammans med Norge  

Mail från Anette Essman. 

Beslutat att vi inte skulle vara med pga. Införselreglerna till Norge. 

 

§ 11  Tidningen nr 3 

Hugo har hoppat av.  

Manusstopp 15/8.  

Mail från Jenny Byström ang. redigeringsprogram. Leena pratar med henne och kollar upp 

ang. möjligheten att använda andra program. Marita använde In Design. 

Leena ringer Trosa tryckeri och kollar vilket program de rekommenderar. 

Ta reda på årsbudgeten. 

Möte 11/8 kl. 20.00 med redaktionen. 

 

§ 12  Övriga frågor 

 Redaktionen anslöt: informerade om det kommande mötet och vad vi tänkt prata om. 

Jenny kan programmet och behöver inte gå någon kurs nu. Hugo är behjälplig om redaktionen 

behöver hjälp med layouten men är ej med i redaktionen. 

Redaktionen tror att de klarar att få ut tidningen på de personer som är kvar. 

Redaktionen efterfrågar mer info från SSUK. 

 Diskussion angående NGEH – Nordisk grupp för Eurasier Hälsa. 

 

§ 13  Nästa möte 

11/8 kl. 20.00 med redaktionen. 

Fysiskt styrelsemöte 6/9 på Eriksöre. 

 

§ 14 Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl 21.45. 

 

 

 

Ordförande                                     Vid protokollet                                                 Justerat     

 

 

JUSTERAT                     Justerat 
 

 

Eva Ohlsson                                    Emma Östman                                            Ylva Malmbom    


