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Plats:
Närvarande:

Hos Siv Gåling
Billy Almgren, Bodil Lignell, Carina Ohlander, Lena Björsell,
Liselotte Wicksell, Magnus Karlsson, Ulla Lundberg
Britt Garmaeus

Frånvarande:
	
  
	
  
§1
Mötets öppnande
Magnus öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2

Godkännande av dagordningen och föregående protokoll
Dagordningen godkändes och föregående protokoll signerades.

§3

Val av justerare
Till justerare väljs Billy Almgren.

§4

Ekonomi
Lena rapporterar om det ekonomiska läget.

§5

In och utgående e-post

§6

In:

div mail

Ut:

resp ansvarig har svarat på de som kräver det

Rapport från olika aktiviteter
Avklarade:
Mässan rasmontern 13 – 14 december.
Cockerpromenad 30 november, Farsta Gård, med adventsfika,
Pågående:
Inga pågående.
Kommande:	
  	
  	
  
Jakt, prova på, i samarbete med Uppsala cockerklubb.
Massage och stretching tre gånger med start ev i mars
Pälsvårdskurs.
Rallylydnad
Lydnadskurs
Viltspår
Cockerpromenad 25/1, Gärdet. Ansvariga: Ulla, Billy o Britt
Cockerpromenad 1/3, Majroskogen. Ansvariga: Liselotte o Ulla
Cockerpromenad 29/3, Ålsten.
Cockerpromenad 26/4
Cockerpromenad 31/5
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§7

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Genomgången och små ändringar gjordes.
Carina kopierar 20 ex till årsmötet.

§8

Budget 2015
Vi gick igenom budget för året.

§9

Årsmöte
Studjefrämjandets lokal Kortagatan, vi samlas kl 17.30
Lokal är bokad ordförande bokad
Nyckel hämtas av Billy
Kaffe bokat, vi gör själva inköp av bröd, smör ost mm
Blommor inköp Lena

§ 10

Hemsidan och FB
Skall uppdateras med ny version av One com. Lena går igenom med Klas. Efter det skall
hemsidan uppdateras av Lena med det som vi diskuterat.
FB sidan fungerar utan problem.

§ 11

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 12

Nästa möte
Nästa möte blir årsmötet den 17 februari.

§ 13

Avslutning
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______________________________ 	
  
Magnus Karlsson
Mötesordförande

____________________________ 	
  
Carina Ohlander
sekreterare

_____________________________ 	
  
Billy Almgren
justerare

