Ekstra bestyrelsesmøde Islandsk Fårehundeklub mandag den 16. maj på Skype kl. 20.00.
Til stede var: Jørgen, Anja, Kate, Louise, Gitte, Bibi og Tove.

Dagsorden
1. Opfølgning fra mødet 12. maj - Regionerne
a: Hvad må og må Regionerne ikke.
b: Nyt møde til regionerne.
c: Evt. et budget årligt til regionerne.
2. Fejring af jubilæum i regionerne
3. Tanker fra Jørgen om flere hænder til avlsudvalget
4. Eventuelt.

Ad punkt 1: Regionerne
Der var enighed om at tage økonomi til sidst i forbindelse med det punkt.
a: Hvad må- og må Regionerne ikke.
Der var enighed om, at bestyrelsen udfærdiger forslag til "Den gode gåtur". Louise laver et udkast, der
sendes til regionsansvarlig til udtalelser.
Regionerne kan bruge klubbens logo – tilføjet regionens navn nedenunder fx Region Sjælland
Selvstændige arrangementer: Regionen skal budgettere med overskud, hvis man skal have
underskudsdækning, skal der sendes en ansøgning til bestyrelsen. Der skal laves et regnskab for hvert
arrangement, og regnskabet skal afleveres til klubbens kasserer. Regnskabet skal senest 2 uger efter
arrangementet og sendes til kassereren.
b: Nyt møde til Regionerne.
Louise tager kontakt til de forskellige regioner for at vurdere om, der er behov for et nyt møde.
c: Evt. et årligt budget til Regionerne.
Et budget kan på sigt være en god ide til fx velkomstkaffe til nye medlemmer. Eller som underskudsdækning
til arrangementer.

Ad punkt 2: Fejring af Jubilæum i regionerne.
Hver region kan bruge op til 1.000 kr. til at markere jubilæet. Bibi sender en mail til de regionsansvarlige
indeholdende, hvad bestyrelsen forventer at regionerne bruger pengene til. Hvordan det skal håndteres.
Bibi lavet et udkast.

Ad punkt 3: Tanker fra Jørgen om flere hænder i Avlsudvalget (fremsendte mail fra den 12.5. om
aftenen). Annonce om flere hænder.

Anja formulerer et brev til avlsudvalget.

Ad punkt 4: Eventuelt.
Tove bemærkede, at lyden ved møderne var for dårlig og virker dræbende. Der var enighed om at stramme
op omkring møderne.
Gitte har aflyst sit rally kursus.
Træftilmelding. Grill-pakker, Anja ringer til forskellige sponsorer. Louise oplyste, at campingpladsen har en
kiosk og en foodshop. Louise kører forbi og snakker med campingpladsen.
Mødet sluttet 21:55. Næste møde torsdag den 9. juni kl. 20:00.

