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VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB    Protokoll

      2020-12-06

  

Närvarande: Birgitta Forsberg ordförande, Inger Öhrn 

Per telefon: Margaret Pettersson, Andrea Dahlberg och Ingela Jonsson kassör 

Anmält förhinder: Susanne Edbom, Mari Kärfstedt och Ove Wikström 

Frånvarande: Jens Wikström 

Mötets öppnande §77 Ordförande hälsade välkommen till dagens möte och för- 

   klarade mötet öppnat 

Val  §78 a) sekreterare 

   Mötet beslutade att välja Inger Öhrn att föra dagens pro-

   tokoll 

   b) justerare 

Mötet beslutade att välja Ingela Jonsson att justera da- 

gens protokoll 

Dagordning  §79 Dagordningen föredrogs och godkändes 

Föregående protokoll §80 Ordförande läste upp föregående mötets protokoll som 

   lades till handlingarna 

Ink, utg skrivelser §81-82 Ink lästes upp av ordförande och utg fanns inga 

Ekonomisk rapport §83 Bank: 81.084.12 

   Föreg år: 53.659,12 

   Leverantörsfaktura på strumpor ligger för betalning på 

   6.360 kr med ff 11/12 meddelade kassören 

Övriga rapporter §84 TÄS – ej närvarande 

   RUS – ej närvarande 

HUS – Andrea meddelar att uppehåll har gjorts  med 

Allm1 

KÖK – Funktionärsmiddag har utförts med mycket god 

mat 

Fastighet – ej närvarande 

Utställning – ej närvarande 

Styrelsen – inget att rapportera 

Beslutspunkter §85 Ekonomi, allt är färdigsålt. Delikatesskungen och strum- 

   por är levererat till klubben. Konstlotteriet är sålt men 

   dragning är ej gjord 
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a) Förtjänsttecken, Birgitta går igenom om någon står 

på tur 

b) Utbildning inom Studiefrämjandet, Birgitta kollar 

med Ammi om egen tid kan bokas 

c) Annonser i ST och Ljunganbladet godkändes 

d) Beslutade att köpa ZOOM för 500 kr för att 

underlätta att köra digitala möten mm. Birgitta 

beställer. 

e) Budgetarbete skall dras igång i någon form. Ingen 

utställning kommer att utföras nästa år, ev 2 kurser 

på våren och 2 på hösten och ev MH. Beslutades att

  sista december är deadline för 

Målsättning och Berättelser. Utfallsrapporter skickas 

ut av Ingela nästa vecka. 

f) Lottdragning skall tas senare, bordlades 

Övriga frågor  § 86 Årsmöte bestämdes till 21/2 kl 16.00 och styrelsemöte  

    kl 15.00 

   Stadgeändring 2020-07-01 antogs. Informationen fylldes i 

   på sid 2, 7 och 9 och godkändes. 

Nästa styrelsemöte §87 Söndag 10 januari kl 17.00 

Mötets avslutande §88 Ordförande önskade God Jul och Gott Nytt år och 

   förklarade mötet avslutat. 

Ljungaverk 2020-12-06 

 

 

-----------------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

Birgitta Forsberg, ordförande  Inger Öhrn, mötessekreterare 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ingela Jonsson, justerare 


