
Protokoll 2 – 2019, Västra Avdelningen
Fört på Blå Stjärnan 9/2 kl 12.00

Närvarande:

Marie Torgerson

Kamilla Börjesson

Amanda Dahl

Bruno Svensson

Peter Nilsson

Lena Edlund

Magnus Nilsson

Inger Hildebrand

§14 Mötets öppnande
§15 Godkännande av dagordningen
§16 Föregående mötesprotokoll
§17 Rapporter: Kassören, övriga
§18 Skrivelser In – Ut
§19 Årsmötet / Verksamhetsberättelse
§20 Aktiviteter ( både avslutade och kommande)
§21 Övriga frågor
§22 Nästa möte 2019 – 02 – 12 eller 19, kl 18.00
§23 Mötet avslutas

§14 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§15 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick.

§16 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§17 Rapporter : Kassören, övriga
Medlemsintäkter för sista kvartalet 2018 kom upp till xxxxxxx:-

Sparkonto ca xxxxxxx:-



Bankkonto xxxxxxxx:-

§18 Skrivelser In – Ut
.CS – Tack för uppdatering av förtjänsttecken Västra – Tagit del, Majsan fått uppdaterad lista 

från Marie.

.Mayvi – Försäljning Tjolöholm – Tagit del, 2 nya försäljare har visat intresse att få stå detta 

datum, Inger tar kontakt med dessa.

.CS – Protokoll 10 –  Tagit del, sista från CS för 2018

.CS – sammanställning, uppföljning av RAS 2018 – ligger i verksamhetsberättelsen

.CS – Icke hänvisning – gäller ej pudel – Tagit del

.Mellan – proposition – Tagit del, En proposition angående fullmakt till avdelningarnas årsmöten 

vid voteringar till medlemmar som ej  kan delta fysiskt. Vi i Västra känner oro att detta skulle kunna

missbrukas, och reserverar oss och står inte bakom detta beslut i dagsläget.

§19 Årsmötet / Verksamhetsberättelsen
Underskrifter från styrelsen på originalet som kommer sättas in i protokollpärmen som lämnas över 

till nya styrelsen. 

Tryckeriet lyckats använda fel logga som försättsblad för 2a året i rad, trots påpekan förra året och 

trots att vi skickar vår fullständiga verksamhetsberättelse som bara ska printas i befintligt skick, 

Kamilla kontakta och fråga varför detta sker, då våra kataloger under resten av året inte har detta 

problem.

§20 Aktiviteter ( Både avslutade och kommande)
.Vardagsvård 17/2 – 3 anmälda i dagsläget. Kamilla och Elisabeth hjälper nya styrelsen och tar 

detta datum på MHS. Inger bokat MHS och betalat för detta datum. 2 anmälda i nuläget till Bad och

Fönkursen uppe hos Mona.

.Tjolöholm – Kamilla kontrakterat alla domare till detta datum. Inger bokat halva gräsplanen som 

de nu höjt till 9000 i hyra! Kanske dags att se över altenativ till Tjolöholm då prisbilden börjar gå 

över styr.

.Skicka verksamhetsplanen till Studiefrämjandet – Den som blir ansvarig för detta i nya 

styrelsen ska skicka den till Mattias på Studiefrämjandet.

.Domare officiella – Kamilla kontrakterat alla våra officiella domare fram till och med mars 2021, 

så detta är klart. Ett kontrakt väntar signering då dennes man ligger döende och prioritet  ej ligge på 

annat just nu, men Kamilla kommer kontakta igen och sedan skicka kontrakt vidare till den som 

kommer vara ny ansvarig i styrelsen.

.Officiell Utställning Gamlestaden – 40 anmälda i nuläget. Domarna har bokats resor och hotell 

till, ringsekreterare kontrakterade av Kamilla. 2 försäljare kommer finnas på plats, se till att båda fär

tillräckligt utrymme under dagen. Se till att reservera P-platser för både domare, ringsekreterare och

handikappade nära hallen.

§21 Övriga frågor
Be Inger att påpeka för nya styrelsen att ha koll på de jämna födelsedagar vi har under året som ska 

uppmärksammas i avdelningen.

§22 Nästa möte 2019 -02 -12 eller 19, kl 18.00
Nya styrelsen borde skyndsamt få till ett ordinarie möte för att lägga upp planering framöver, så 

dessa datum borde vara de mest logiska och tänkbara, men upp till nya styrelsen att bestämma detta.

§23 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Denna nuvarande styrelse som haft

så roligt tillsammans de sista åren tackar för sig.



Vid protokollet

Marie Torgerson Kamilla Börjesson
Ordförande Sekreterare


