Datum : 25 april, 2018
Tid : 19.00 - 20.30
Närvarande: Annika Sielk, Janneke Plomp, Annette Nordenstad, Josefine
Hermansson, Angelica Nilsson; Linda Lindekrans, Monika Johansson
Inte närvarande/anmält förhinder: Marie-Louise Westerdahl, Fia Nilsson
1. Mötets Öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Angelica Nilsson

3. Utse en justerare Denna ska anteckna vara extra uppmärksam under mötet
Till justeringsman valdes Annika Sielk

4. Justering av dagordningen
Dagordningen gick igenom och godkändes

5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet har inte skickats ut och bordlades till nästa möte

6. Ekonomisk Rapport
Finns ingen för tillfället

7. Inkommande och utgående post
Inkommande : Mejl från SKK
Utgående : Inget
8. Kommitté rapporter
- Avels kommitteen, Inga rapporter
- WCP Redaktion, Nya i redaktionen tillsammans med Caroline Järnbröst och det verkar gå
bra.

- Utställningskommittén, 80 st anmälda, middag, servering, priser, katalogen mm klara.
- Vallningskomittéen, Inga rapporter
- Aktivitetskommittéen, Sandra Fäger arbetar på med Aktivitetshelgen och har full koll.
- Webkommittéen, Inga rapporter. MJ kontaktar webmaster ang ny hemsida.

- PR och Mässansvarig, Inbjudan till Solvallas familjedag har kommit.
-Facebook, 720 st och Nyhetsbrevet har 107 st medlemmar
9. Övriga frågor:
Janna Nordin har inkommit med önskemål att hålla en Noseworkkurs. Styrelsen tyckte att
hennes förslag var lite dyrt och att det sträckte sig över för många timmar. MJ föreslår henne
på uppdrag av styrelsen att dela upp kursen i fler kortare lektioner så kan fler få vara med till
lite billigare pris.
Styrelsen beslöt att de som vill ha diplom på erövrat championat skall själv ta kontakt med
Agneta Palmkvist för att få det hemskickat. Gäller from 2019-01-01 för championat erhållna
under 2018. MJ meddelar webmaster, Agneta, Wcp redaktion och lägger ut det på FB.

10. Nästa möte
2018-05-31 kl 19,00

11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Mötes ordförande:

___________________________
Monika Johansson

____________________________
Monika Johansson

Mötes justerare:

___________________________
Annika Sielk

