
 

 Styrelsemöte för SvLK den 12 juni 2017  

 

§1 Mötet öppnas. 
     Mötet öppnades av ordföranden Gitte Ostenfeldt.  
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
     Till ordförande valdes Gitte Ostenfeldt och till sekreterare Helena Henriksson 
§3 Val av justerare.  
      Till justerare valdes Monica Lindberg.  
§4. Mötet beslutsmässigt och alla behörigt kallad. 
      Ja. 
§5. Fastställande av dagordning.  
      Ok  
§6. Föregående protokoll lästes igenom. 
      Nej.  
§7 Ekonomi. Tidningen, Hemsidan och sponsring. 
     Ekonomi: Kassör Anna-Lena Nennestam ej närvarande.Muntlig rapport till Ordförande som återger. Det     
     har varit lite längre process med bankbyte så bankbytet inte klart.       
     Hemsidan: Webbis Zandra Göbel inte närvarande så muntlig återberättande från sekreteraren. Skralt med 
.    inskickning av material. Annars flyter den på. 
     Tidningen: Redaktör Anette Wennström. På senaste utgivna nummer blev det fel nr på. Skulle vara nr 2 
     men stod tyvärr nr 3. 
     Under funktionärer i kommittéer har ett namn tillkommit som inte är med i kommittén. Rättelse i nästa    
     nummer. 
     Inför nästa utgivning kommer samarbete mellan Bo Jeppsson och Anna-Lena Nennestam ske för bättre  
     etiketter.  
     Kommit önskemål om att tidningen skall skickas i kuvert, detta går emot vår miljöpolicy så tidningen  
     kommer fortsättas skickas utan kuvert. 
     Viktiga datum inför nästa tidning.  Deadline för inlämning av material är 1/8, 18/8 korrekturläsning, 
     25/8 sändas till Bo Jeppsson för tryckning och 4/9 skickas ut till medlemmarna. 
     Sponsoransvarig: ej närvarande, Anette Wennström återberättar: Inför Tvååker är sponsring   
     klart. Agria, Granngården, Majstor färskfoder samt foder från Cenaturio till alla klasser?  
     Skickas till Anna-Lena Nennestam som tar med till Tvååker. 
     Majstor behöver hämtas i Mölnlycke. Finns för avhämtning från 30/6. Gåvor, vinster mottages gärna. tips    
     på sponsorer önskas. 
§8 Kommittéerna 
     Ras. Skrivelse kommer ske till SKK om hundar i avel. Kring Rasklubbens åsikter på HD status.Avelsdjur   
     bör ha en god HD status relaterat till dess fysiska prestationer vi önskar i bland  annat vattenarbete. 
     Agria - frågeställning försäkringsbolaget om varför rasen fått höjda försäkringspremie, Under arbete 
     Hälsoenkäter. Ordförande kontaktar Katarina Svensson om de inkomna enkäterna för vidare sändning till    
     oberoende person för sammanställning. Arbete pågår för utskick av fler enkäter med hjälp av ägarregister  
     från SKK.  
     Vattenkommitten: Arbetsbeskrivning har kommit till handa.  
     Lotta väntar information gällande utbildning av Tävlingsledare, Domare samt Instruktörer inom vatten. 
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     Utställning. Tvååker  
     Schema över funktionärer skall sammanställas. Vi hjälps åt att genom sociala medier be om hjälp!  Största    
     posten som behöver tillsättas är att till Bestyrelsen måste medlem från klubben ingå. Denna person får inte  
     äga,ställa ut hund...Vi kommer bjuda funktionärer på mat samt fika. Till tävlande,besökande kommer det   
     finnas till försäljning till självkostnadspris. Någon måste hämta sponsrat foder i Mölnlycke. 
    Träff/marknadskommitte:  
     Garpenberg på gång, spännande med ny plats!  Glädjande är även att Bodil och Sune Arvidsson    
     Kommer och Bodil kommer döma söndagens SoR 
     I Tvååker anordnas grillkväll och tipspromenad. Alla är VÄLKOMNA. Även de som inte är medlemmar! 
      Aktivitet och tävling: 
      Sommaruppehåll i tävling på Facebook.  
      Artiklar i nästa tidning. 
§9 Övrigt  
    a. Kurs i Föreningsteknik, framflyttad till i höst. Ny inbjudan kommer. 
    b. Införande av policy, under arbete fortfarande av ordförande. Klart till nästa möte. 
    c. Bra kontakt med revisorn  
    d. Domarkonferensen. Ordförande inväntar skriftligt svar från Carina Nilsson SBHKangående de frågor     
        klubben  har gällande kostnader samt upplägg. 
    e. Inköp av bandroll med nya loggan - arbete pågår. 
    f. Mätsticka. Anette Wennström åtar sig inköp så vi har inför Tvååker, fakturan skickas till klubben. 
    g. Utställningen 2018, Tar vi nästa möte. 
    h. Elektronisk signering fungerar bra och glädjande, lätt att använda.  Beslut togs att Svenska      
        Landseerklubben kommer använda sig av Digital signering. Bra för miljön! 
§10 Nytt möte 
        26/6  kl 19.30 Extra möte inför utställning Tvååker. 
        24/7 kl 19,30  Extra möte utvärdering av utställning Tvååker. 
          3/7 kl 19.30. ORDINARIE styrelsemöte. 
 

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerare  
Gitte Ostenfeldt Helena Henriksson  Monica Lindberg 
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Verification
Transaction ID HkAnOowVb
Document Styrelsemöte SvLK den 12 juni 2017.pdf
Pages 2
Sent by Anette Wennström

Signing Parties

monica lindberg monica.lindberg@svlk.se
Signing method: email

gitte ostenfeldt gitte.ostenfeldt@svlk.se
Signing method: email

helena henriksson helena.hensriksson@svlk.se
Signing method: email

Activity Log

Documents published Anette Wennström
2017-07-03 - 15:28:03 CEST    IP: 85.238.210.252

E-mail invitation sent to monica.lindberg@svlk.se
2017-07-03 - 15:28:04 CEST   

E-mail invitation delivered to monica.lindberg@svlk.se
smtp;250 2.0.0 Ok: queued as 71cdf9a8-5ff3-11e7-abe3-
b82a72d83ab6
2017-07-03 - 15:28:07 CEST   

E-mail invitation opened by monica.lindberg@svlk.se
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via
ggpht.com GoogleImageProxy)
2017-07-03 - 17:19:56 CEST   

Clicked invitation link monica lindberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
2017-07-03 - 17:20:06 CEST    IP: 90.144.206.89

Document viewed by monica lindberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
2017-07-03 - 17:20:14 CEST    IP: 90.144.206.89
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Verified AS ensures that the agreement has been signed by the above parties.
Copies of the signed document are stored securely by Verified AS.

Document signed by monica lindberg
2017-07-03 - 17:22:27 CEST    IP: 90.144.206.89 monica.lindberg@svlk.se

E-mail invitation sent to gitte.ostenfeldt@svlk.se
2017-07-03 - 17:22:28 CEST   

E-mail invitation delivered to gitte.ostenfeldt@svlk.se
smtp;250 2.0.0 Ok: queued as 6e0072be-6003-11e7-a839-
b82a72d854f0
2017-07-03 - 17:22:32 CEST   

Clicked invitation link gitte ostenfeldt
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0)
like Gecko
2017-07-03 - 21:25:59 CEST    IP: 195.198.102.118

E-mail invitation opened by gitte.ostenfeldt@svlk.se
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0)
like Gecko
2017-07-03 - 21:26:00 CEST   

Document viewed by gitte ostenfeldt
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0)
like Gecko
2017-07-03 - 21:26:05 CEST    IP: 195.198.102.118

Document signed by gitte ostenfeldt
2017-07-03 - 21:42:16 CEST    IP: 195.198.102.118 gitte.ostenfeldt@svlk.se

E-mail invitation sent to helena.hensriksson@svlk.se
2017-07-03 - 21:42:18 CEST   

E-mail invitation delivered to helena.hensriksson@svlk.se
smtp;250 2.0.0 Ok: queued as
b958d89e-6027-11e7-9a4c-246e961730ec
2017-07-03 - 21:42:20 CEST   

Clicked invitation link helena henriksson
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
2017-07-03 - 23:04:39 CEST    IP: 85.238.210.252

E-mail invitation opened by helena.hensriksson@svlk.se
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
2017-07-03 - 23:05:00 CEST   

Document viewed by helena henriksson
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
2017-07-03 - 23:05:06 CEST    IP: 85.238.210.252

Document signed by helena henriksson
2017-07-03 - 23:05:17 CEST    IP: 85.238.210.252 helena.hensriksson@svlk.se
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Härmed signerar du avtal: Styrelsemöte  SvLK den 12 juni 2017.pdf med transaktionsID: B1a3OsDVb


Genom att skriva under med din e-legitimation godkänner du villkoren i avtalet och förbinder dig därmed till avtalets villkor.

	Signaturen registreras av e-signeringstjänsten Verified och en bekräftelse med det signerade avtalet skickas till parterna:





		Tid och datum		IP		Namn		Personnummer		Klient		Signatur

		2017-07-03 - 17:22:27 CEST		90.144.206.89		monica lindberg		2017-07-03		email		
			

		

		2017-07-03 - 21:42:16 CEST		195.198.102.118		gitte ostenfeldt		2017-07-03		email		
			

		

		2017-07-03 - 23:05:17 CEST		85.238.210.252		helena henriksson		2017-07-03		email		
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