Styrelsemöte Svenska dorperföreningen 19/11-2019 messengermöte ang Årsmöte 2020
Närvarande: Alla utom Alexander
§1

Helena slog plingen och mötet öppnades

§2

Även denna gång höll Helena i mötet och hade tom fått ut en dagordning innan mötet!
Helena fick även idag äran att knåpa ihop vad som sades.

§3

justerar gör Stefan

§4

Dagens möte skulle handla om förberedelserna om och kring årsmötet 2020. Helena
uppdaterade oss om det praktiska kring årsmötet som förläggs till 8-9/2 2019. Ett
färdigt förslag som Helena presenterade är att först åka på studiebesök hos Karl-Ola
och Tina i Kungsbacka, därefter ta oss ner för incheckning på Falkenbergsstrandbad.
Där hålls årsmöte kl 18.30. Tiden innan dess kan man tillbringa i deras spa eller på
badhuset intill. Efter årsmötet blir det trerätters middag och övernattning för de som
vill. Vi har fått ett paketpris för detta från hotellet och kostnaden för konferenslokalen
ingår i det pris som alla betalar som bor över. Kort och gott ingen direkt kostnad för
föreningen. Tina och Karl Ola bjuder på lättare lunch till självkostnadspris. Bokning av
rum sker till direktnr 0346-714925 och man skall hänvisa till dorperföreningen. Mötet
beslutade att anta förslaget.
Kallelse måste ut. Vilka kanaler skall vi använda? Mötet beslutade att vi skulle
uppdatera maillistan vi har och skicka ut via denna, via fb, via hemsidan samt en
blänkare i fårskötsel (deadline 22/11). Kicki uppdaterar maillistan och tar hjälp av
Stefan och Lolo, Helena skriver till Fårskötsel.
Vi hjälptes åt att summera verksamhetsberättelsen för 2019. Vi har hunnit med
mycket när man väl börjar rada upp det. Därefter hjälptes vi åt att sätta upp en
verksamhetsplan för 2020. Helena skriver ihop dessa.
En påminnelse om att få klart det ekonomiska så revisorerna kan säga sitt i god tid
Vi vet redan nu att vi kommer att behöva en ny kassör. Stefan vill ej fortsätta men kan
tänka sig att bli revisor. Vilket är kanon då Janne ej vill fortsätta. Mötet diskuterade
vem man skulle kunna tänka sig fråga och Erik fick i uppdrag att kontakta Max i
valberedningen och ge honom våra förslag om han själv inte vet var han skall börja.
Viktigt att det börjas jagas nu. Kristina Ekstrand sitter med som suppleant i
valberedningen.
Nyval av ordförande, ledamöter (kassör och Lolo) samt Kicki(suppleant). Helena,
Lawrence och Alexander har ett år kvar.

§5

Mötet avslutades. Nästa möte på lördag den 23/11 kl 15. Då diskuteras hemsida,
medlemsregister, rapport från ordf konferens och övriga frågor.
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