Datum : 30 maj 2018
Tid : 19.00 - 20.30
Närvarande: Annika Sielk, Marie-Louise Westerdahl, Angelica Nilsson, Fia
Nilsson, Monika Johansson
Inte närvarande/anmält förhinder: Janneke Plomp, Annette Nordenstad, Josefine
Hermansson, Linda Lindekrans
1. Mötets Öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

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

3. Utse en justerare Denna ska anteckna vara extra uppmärksam under mötet
Till justeringsman valdes Marie-Louise Westerdahl

4. Justering av dagordningen
Dagordningen gick igenom och godkändes

5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet för det konstituerande styrelsemötet den 24/3 godkändes och lades till
handlingarna. Protokollet för mötet den 25/4 har inte skickats ut och bordlades till nästa möte.
Årsmötesprotokollet är återsänt och påskrivet. Det konstituerande mötesprotokollet skickas
för underskrift.

6. Ekonomisk Rapport
Beslut togs att använda Swedbank i fortsättningen istället för Åtvidabergs sparbank. ML
arbetar vidare för att försöka komma igång med bokföringen. MJ och ML bestämmer om
möte på ett Swedbankkontor.

7. Inkommande och utgående post
Inkommande : Mejl från SKK, Årsmötesprotokollet samt kritiker.
Utgående : Inget
8. Kommitté rapporter
- Avels kommitteen, Inga rapporter
- WCP Redaktion, Inga rapporter
- Utställningskommittén, Utställningen gick bra, kommer mer info senare. Marina
Augustsson har avsagt sig fortsatt uppdrag i utställningskommittén. Kvar är Jennica Åhs,
Malin Eriksson och Peter Holmström. De arbetar på få med någon till.

Det skedde en incident med högtalaren på utställningen, MJ tar reda på om utställaren har rätt
att få tillbaka sin anmälningsavgift.

- Vallningskomittéen, Vallningsläger 16-17/6 samt 31/8-2/9
- Aktivitetskommittéen, Aktivitetshelgen gick bra och mer info kommer.
- Webkommittéen, Webmaster saknar tid för att kunna flytta hemsidan. Uppdaterar
befintlig under tiden. Har också varit i kontakt med One.com för att ev kunna få hjälp med
flytt vilket inte gick.

- PR och Mässansvarig, Annika Sielk önskar att avsäga sig uppdraget som ansvarig som
PR/mässansvarig.

-Facebook, 737 st och Nyhetsbrevet har 107 st medlemmar
9. Övriga frågor:
Inga

10. Nästa möte
2018-06-25 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:

___________________________
Marie-Louise Westerdahl

