Konstituerande styrelsemöte 2008-01-26
Närvarande:
Marianne Teinert, Krister Esping, Veronica Ferreira, Gith Jacobsson, Lisa
Bergendahl och Susanne Danhemier Nilsson.
Anmält förhinder: My Wadström
Ordförande hälsar den nya styrelsen välkomna till ett nytt verksamhetsår.

Beslutades att vi fördelar arbetsuppgifterna enligt följande:
Sekreterare: Veronica Ferreira
Kassör: Krister Esping
Valphänvisning/omplacering: My Wadström

Arbetsgrupper
Beslutades att domarkompendium ska vara klart 2010:
ansvariga Marianne och Veronica.
Beslutades att hälsoenkäten ska vara klar före mötet i Skåne:
ansvariga Gith och Sussie.

Ansvar för aktiviteter
Fördelning av ansvaret för aktiviteternas planering och genomförande:

Ansvariga för aktiviteter i södra Sverige: Krister, Sussie och My
Ansvariga för aktiviteter i mellan och norra Sverige: Lisa och Gith.

Beslutades att en revidering skall ske av styrelsens telefonlista samt
att en lista för ringordning vid styrelsemötena skall upprättas.
Krister gör i ordning listan och mailar ut den.

Ekonomi
Då ekonomin är mycket ansträngd, trots beslutet att höja
medlemsavgiften, beslutades att allt som medför kostnader skall
sanktioneras av kassören.

Styrelsemöten
Vi beslutade att styrelsemöten ska hållas ca.1 ggr/mån i form av
telefonmöten.
Vid 2 styrelsemöten/år skall styrelsen mötas fysiskt.
Första fysiska mötet blir i Skåne i mitten av april.
På det mötet skall hälsoenkäten föredras för övriga i styrelsen.
Ev. skall Sussi och Krister ordna en medlemsträff i samband med
styrelsemötet.
Det andra ”fysiska” mötet blir under hösten i mellan Sverige.

Styrelsearbete
Styrelsearbetet skall inte diskuteras utanför styrelsen, var noggranna så vi
kan ta upp även svåra och obehagliga frågor och veta att det inte förs
vidare.

Beslutades att man ska kunna ta snabba beslut genom att ta upp frågan
med någon annan i styrelsen. En ledamot eller ordföranden skall alltid
delta i beslutet.
Glöm inte, blir det fel så går det alltid att rätta till.

Omslagsbild till årsbok 2007
Shakiro viltspårar med en fyndig text

____________________
Marianne Teinert
Protokollförare

__________________
Lisa Bergendahl
Justerare

