Protokoll för BANKs digitala styrelsemöte 2022-08-25
Närvarande: MH, SK, JP, WE, RA, BR, anmält förhinder UB

1. Mötet öppnas. Ordförande MH hälsade oss välkomna och öppnade dagens möte
2. Föregående protokoll. Inga synpunkter på föregående protokoll förelåg efter utskick
och gemensam justering. Protokollet lades till handlingarna.

3. Inkommande post.
•
•
•
•
•

Svar från BH på fråga om årsboken, BH kan fortsätta med denna även i år.
Fråga från revisor ang redogörelse av ekonomin på BANKs aktivitetshelg
Fråga från STOKK via annan rasklubb om vårt deltagande i en ev kommande
rasklubbsutställning 2024. SK kollar mer och uppdaterar styrelsen.
Fråga från norsk uppfödare ang annonsering på hemsidan.
Svar från föreningskommittén om digitalt årsmöte samt ang protokoll.

4. Utgående post
•
•
•
•
•

Från BR till revisorn om ekonomin för BANKS aktivitetshelgen
MH svar till revisorn ang aktivitetshelgen
Fråga till BH om årsboken 2023
Till föreningskommittén med frågor om protokoll samt digitaltårsmöte.
Svar till Lena Vittali 1922-07-02 norsk uppfödare ang annonsering hemsidan.

5. Ekonomi. Ingen rapport om aktuellt kontosaldo förelåg.
MH redogjorde för problemen med nuvarande bank att ordf och kassör inte
godkändes som firmatecknare. Därför har MH gått vidare med ärendet genom att
inleda byte av bank till SEB.
6. Mötets aktuella frågor
•
•

•
•

Aktivitetshelgen: SK rapporterade om vår lyckade aktivitetshelg 22–24 juli i
Lenhovda. Helgen gick med ca 1700 plus.
På förekommen anledning, MH informerade om att all utgående post går via
ordförande, sekreterare eller kassör om inget annat är bestämt. MH ber
styrelsemedlemmar kontakta honom personligen i första hand om det föreligger
några frågor.
Hemsidan: SK uppdrogs att åter se över vad en ny hemsida skulle kosta och vilka
”tjänster” som kan ingå.
Årsmötet 2023: Detta behöver nu planeras och bokas in. Datum mellan 15/2–15/3
skall väljas. SK kollar med CS och tilltänkt ordförande och återkommer.

7. Övriga frågor
•
•
•

Vi planerar en aktivitet, jaktupptakt Hulö kvarn till september 2023.
En prova på jakt planeras till november 2022, i Lenhovda. MH återkommer.
Spårträff i norra uppland till våren 2023 planeras. SK undersöker och tar detta
vidare.

Nästa möte 220927 kl 19.00

Ordförande tackade för deltagandet i mötet

Sekreterare
Susanne Karlsson

