Styrelseprotokoll 090225
Plats: Telefonmöte
Beslutande: Andreas Sundgren
Petra Johansson
Mats Andersson
Larissa Håkansson
Bert Andersson
Adjungerad: Carin Träffe
Anmält förhinder: Christer Järlgren
Yvonne Schwermer-Herngren
Maria Mullersdorf
Ulf Westlund
Utses att justera: Larissa Håkansson
Underskrifter:
Protokollförare:
…………………………………………….
Bert Andersson
Ordförande:
…………………………………………….
Andreas Sundgren
Justerare:
………………………………………….…
Larissa Håkansson
§16.
Mötet öppnas.
Andreas hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§17.
Val av protokollförare för mötet.
Bert Andersson väljs som protokollsförare för mötet.
§18.
Val av justerare.
Larissa Håkansson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§19.
Fastställande av dagordning.
Föreliggande dagordning fastställes.

§20.
Föregående möte.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Styrelsen hade inget att erinra.
Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
§21.
Ekonomi och medlemsutveckling.
Ekonomin är god och JIS har ett bra medlemsantal.
Mötet tackade Petra för rapporten och den lades till handlingarna
§22.
Post från SSRK.
Ingen post från SSRK
Lades till handlingarna.
§ 23.
Webmaster/intranätmaster.
Carin Träffe håller på att utforma JIS nya hemsida och den blir troligen klar under vecka 10.
Mötet tackade Carin för rapporten och den lades till handlingarna.
§ 24.
Årsboken.
Årsboken har sammanställts och har lämnats för tryck.
Dock vill vi ha in fler annonsörer.
Mötet beslutade att Andreas kontaktar olika företag och personer för annonsering i årsboken.
§25.
Hubertusjakten.
Den nyss avhållna Hubertusjakten var framgångsrik med många deltagare
och en intressant jaktform, där både hund och förare bedöms.
Det ekonomiska resultatet blev ca. 200 kr minus.
Styrelsen tackade Larissa för rapporten och den lades till handlingarna.
§26.
Årsmöte 2009.
Årsmötet hålls lördagen 28 mars i Högmåla Bygdegård.
Mötet beslutade att
- Bert och Mats annonserar på forumet och SSRK:s kalender
- Petra skickar en kallelse som mejl till de medlemmar som har mejladress.

- Andreas sammanställer årsberättelsen 2008 och verksamhetsplanen 2009 och skickar den till
Bert.
§27.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§28.
Nästa möte.
Nästa styrelsemöte blir direkt efter årsmötet.
§29.
Mötets avslutande.
Andreas tackade och avslutade mötet.

