Styrelsemöte 16/10 -18
Nälden 18.00
Medverkande: Linnea Tammemägi, Hanna Nordström, Jennie Leijon, Sara
Sandqvist, Ulla Ellebrink Gunn-Britt Mollin, Anja Persson

1. Mötet Öppnas
2. Val av mötesordförande – Hanna Nordström
3. Hemsidan- vi jobbar med att få upp vår fina nya hemsida.
4. En lista på den nya styrelsen finns nu uppe på hemsidan
5. Funktionärspoäng.

Poängen gäller 1 år efter att man tjänat dom. Dom kan användas för
tävling eller kurser inom Gneisti. Anmäl dig till Bella som är
tävlingsansvarig.
6. Kassör Vi har beslutat om ny kassör, Ann Winnberg avgår och vår Nya

kassör Anja Persson tillträder from idag. Föreningen ska tecknas var för
sig av firmatecknarna. Firmatecknare är ordförande och kassör.
7. Beslut om bankomatkort o swish beviljas.
Anja ska få köpa en dator som följer kassören.
8. Tävlingar 2018

WIO gick +30.600kr. Vi i styrelsen tackar dom proffsiga arrangörerna och
alla våra fina medlemmar för en superfin anordnad tävling! Välskött från
början till slut.
GO bra anordnat och som alltid en trevlig tävling. Slut resultatet är ej
redovisat ännu men det har gått med vinst!
Avelsvisning kommer att anordnas gemensamt med en Nivå 2 tävling i
vår på Wången
Vi önskar mer tävlingar och uppmuntra till tävling. Vi jobbar med att
Wången ska bli mer aktiva.
Vi kollar på hur man ska kunna dra ner priset så att fler ska kunna delta
och oftare.

Vi har också pratat om att göra ett paketpris tillsammans med Wången.
Tex Tävling, boende o mat, o på så sätt få ner alla dyra kostander.vi
kommer diskutera vidare detta med TS.
Vi ser fram emot tävlingssäsongen 2019!
9. SIF

Sara, Camilla och Ulrika kommer att åka på Höstmötet och representera
Gneisti. Nya regler så som att två SM kval behövs för att få delta på SM.
10. Kurser

Daniel och Katie kurs den 18e November. Jennie anordnar med hjälp av
Anja.
11. Styrelsemiddag kommer att hållas i Åre under januari.
12. Årsmöte tisdagen 12/2.2019 i totohallen klockan 18.00

Möte och underhållning, Anja kollar underhållning.
13. Mötet avslutas

