Styrelseinformation
2020-03-12
Årsmöte
Vid årsmötet kunde ingen ytterligare revisor väljas, men Ingrid har kontaktat Monica
Däumichen som är villig att gå in som adjungerad revisor under verksamhetsåret
2020.
Styrelsen beslutar att välja Monica Däumichen som adjungerad revisor.
Vid det konstituerande mötet kunde inte vice ordförande utses, vilket får göras vid
dagens möte.
Till vice ordförande utses Helena Hansson.
Vid dagens möte uppvaktades Helena Hansson med en blomma då hon fyllt 50 år.
Inkommande skrivelser
Digitala möten
Styrelsen diskuterade informationen, men avvaktar med att gå vidare i frågan, lades
därefter till handlingarna.
Inbjudan Djurens Dag Jägersro 6/9
Styrelsen diskuterade inbjudan, men beslutar att inte medverka i år, då Travderbyt
går samtidigt och hundarna förmodligen kommer att försvinna i mängden.
Viltspårkurs
Till ny kontaktperson i styrelsen, efter Gunillas avsägelse, utses Ellinor Nilsson.
7 personer har anmält intresse för kursen.
Ingrid kontaktar Annika Berntsson, och skriver därefter en inbjudan till kursen, som
sedan skickas ut till de intresserade.
Trimkurs
8 personer har anmält intresse för kursen.
Åsa/Marina meddelar tid, plats och datum som läggs in på hemsida/FB när allt är
klart.
Aktiviteter
Ögonlysning18/3 är ombokad till Lunds Brukshundklubb, men blev INSTÄLLD av
veterinären på grund av coronaviruset.
Familjedag Järavallen 21/5 planeras genomföras, men vi följer noggrant
utvecklingen vad som händer med coronavirusets framfart.
Promenader/hundbad planerar vi längre fram i sommar.
Uppfödarträff/föreläsning förslagsvis Färggenetik.
Nosework/nosaktivering finns 1 person som anmält intresse, avvaktar vi med.
BPH finns 2 personer som anmält intresse, avvaktar vi med.

Utställning Jyckebo 26/7 och 35-årsjubileum
Syskonklass införs till denna utställning, styrelsen beslutar att det räcker med två
hundar, i både valpklass 4-9 mån, och vuxenklass.
På utställningen ska även en tävlan för alla trevliga kennelpojkar anordnas,
kennelpojkarnas egen show!
Samarbete Spanielklubbarna
Inga inbjudningar inkomna.
Hemsidan
Uppfödarlistan CSV
Marie tar bort de uppfödare som inte betalt sin avgift för 2020 till Cockerklubben.
Då Marie inte är närvarande, hänskjuter vi länkning till CSK till nästa möte.
Presentation av styrelsen kommer läggas in efter nästa styrelsemöte.
Styrelselista 2020 finns uppdaterad.
Aktivitetsplanering 2020 finns inlagd.
Nästa möte
Nästa möte blir 23/4.

