
Protokoll för vid Mellansvenska distriktets konstituerande telefon möte 2012-05-06 

Närvarande; 

1. 

Mikael Köpman, Pia Juhlin, Lars Svedgård, Malin Jonsson Bixo, Siv Pettersson, Andrine 
Storön. 

Mötets öppnande;
2. 

 Mikael förklarade mötet öppnat. 
Dagordningens godkännande;

3. 
 Mötet godkände dagordningen 

Justeringsmän;
4. 

 Till justerings män valdes Lars Svedgård och Andrine Linnholt. 
Konstitution av årsmötets val av styrelse;

5. 
   Årsmötets val av styrelse godkändes. 

Utställningen i Mora 2012;

6. 

 Utställningen blir på Mora Parken/Campingen. 14 stycken har 
redan anmält. Mikael o Anneli Lindh har pratat ihop sig lite o känns som att ha bra koll på 
läget. TK håller på att tillsättas o ha möte inom 1 ½ vecka. 
Tävlingskommittén år 2012 ;

7. 

 Innefattar de i styrelsen samt Beate Johannessen, Maria 
Mångsén , Annelie Lindh, Ylva Pettersson, Tarja Ärling Tjäder. Malin kallar till TK möte . 
Inkomna skrivelser;

8. 

 De kommer in skrivelser hela tiden. Seminarie i okt, som berör 
utställning som tas upp mer om på TK mötet. Domare Per-Erik Wallin har avlidit. Förfrågan 
om att använda SKKs system för anmälan till utställning finns, men då de kostar så mycket 
känns de inte aktuellt. De har även inkommit instruktioner om brukshundsklubbens bokning. 
Även en förfrågan om vi är intresserad av att köpa in ringsekreterar väska har kommit, men 
då vi nyss gjort nya så känns inte de aktuellt. 
Verksamhetsplan samt budget för år 2012;  

9. 

Verksamhets plan samt budget lästes upp och 
godkändes. Vi ligger bra till. 18721,39kr finns det i kassan.  
Delegater till Riksstämman 2012;

10. 

 Anneli Lindh, Mikael Köpman och Pia Juhlin var anmälda 
som delegater, men Pia har fått förhinder, och Beate Johannessen tar hennes plats. Mikael är 
lite osäker men ev. åker över dagen. 
Övrigt;

Distriktspalten i tidningen, tar Malin ansvar för, så de kommer in lite info från Mellansvenska. 

 Mötet beslutade att de ska utgå ersättning till Siv för hyra av stuga samt bilersättning 
i samband med utställningen på tomteland, då hon åker enbart för att hjälpa till samt har 
kassa ansvar. 

Andrine fixar till webben, SLK. 
Alla får hjälpas åt att ragga priser till utställning, något som faktiskt Mellansvenska varit 
kända för!!!  
TK möte blir den 20 maj kl. 20.00 
Nästa styrelse möte 13 juni kl.20.00 
 

 

 
Sekreterare: Malin Jonsson Bixo  Ordförande: Mikael Köpman 
 
 
 
 
 
Justerare: Lars Svedgård  Justerare: Andrine Linnholt 


		2012-05-16T22:21:15+0200
	Mikael Kopman


		2012-05-17T19:24:26+0200
	Lars Svedgard


		2012-05-22T23:21:39+0200
	Andrine Storön


		2012-06-10T21:15:46+0200
	Malin Jonsson Bixo




