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PROTOKOLL 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

1.1. Val av protokollförare  

Matilda Anttonen utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

1.2. Val av protokolljusterare 

Caroline Svensson utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

1.3. Godkännande av dagordning 

§2. Föregående mötesprotokoll 

§3. Rapport AU 

3.1. CUA utbildning 

Anki varit i kontakt med kennelklubben som inte har några datum ännu. De har planer på att ha i vår 

men inga datum ännu. Detta ska vi i styrelsen ha koll på.  

3.2. Utställning Karlstad 2020 

Helena har kontaktat ansvarig för Skutberg om vi får hyra inför utställningen. Vi har fått bekräftelse 

från Mikael Schönfeldt från kultur och fritidsförvaltningen via mail att det går bra. Kostar 500kr för 

hyrning av en dag och vi får även vara där och förbereda kvällen innan från kl. 18-21. Parkering finns 

på grusparkering som vi får nyttja. Toaletter finns att låna på området.  

Bea Hultfeldt inkallande ringsekreterare Viktoria Eade från Hasselfors ringsekreterare Eva Nilsson är 

domare.  

Det vi inte har är boende på till Bea och Eva, vi frågar om de vill bo i Stuga eller hotell.  

3.3. Rapport från ansvarsområdena  

Utställning och Väner Ryr: 

Caroline ska beställa rosetter och foder nu i veckan till Väne Ryr.  

Matilda beställer pokal.  

Ekonomi 

Hillevi har kontakt med Jonathan om ekonomiärenden.  

§4. Bordlagda ärenden 

§5. Inkomna ärenden 

§6. Ekonomiärenden 

6.1. Rapport från kassören  

Jonathan tävlingsbudget finns i Västras dropbox. Vi godkänner budgeten med ändring av budget för 

boende. Jonathan skickar in den till TK.  
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PROTOKOLL 

§7. Medlemsärenden 

7.1. Örebrogrupp Lasse/Susanne  

Titti och Hillevi har kontakt med två medlemmar i Örebro som är intresserade att utföra någon 

aktivitet. Titti för ihop dom två så att de kanske kan komma med något förslag framöver 

§8. Aktiviteter 

8.1. Promenad Karlstad 22/3 

Kom inte några medlemmar på promenaden. Vi avvaktar med kommande promenader på grund av 

Coronaviruset.  

8.2. NW 4/4 

NW dagen är inställd på grund av Coronaviruset. Erika och Caroline önskar ha ett nytt 

utbildningstillfälle längre fram men avvaktar med datum.  

8.3. Väne Ryr 1/5 

11 medlemmar anmälda. Hillevi kontaktar Inger Skoglund för att höra om läget nu i Coronatider.  

8.4. Utställning Karlstad 

Titti sköter bokning av boende till Eva och Bea.  

Malin och Titti kollar upp om vi kan hyra ett större tält.  

§9. Övriga ärenden 

9.1. Diskuterar läget med Corona och väljer att avvakta med deltagande vid kommande aktiviteter.  

9.2. Ulrika skulle behöva ha en väst. Titti har en väst över, hon kollar upp storlek annars får det beställas 

till henne.  

9.3. Titti tar bort inaktuella händelser på hemsidan.  

§10. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 16 april klockan 18:00 på Skype. 

§11. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


