Protokoll Digitalt Styrelsemöte Highland Cattle föreningen tisdagen den 8 februari 2022
Närvarande: Eva, Kent, Juha(Lena), Antonia, Caroline
§1 Val av Justerare för styrelsemöten är ej nödvändigt. Protokollet ses som justerat efter genomgång
vid nästkommande styrelsemöte. Sittande ordförande och sekreterare vid styrelsemöten.
§2 Föreslagen dagordning godkänd med tillägg under övriga frågor.
§3 Föregående protokoll – Styrelsemöte 2021-11-23 – genomgånget och godkänt.
§4 Rapport från ordförande - Sammanfattning från NAB:s styrelsemöte 24/1. De har årsmöte 19/3.
§5 Rapport från kassör – Fakturor för medlemsavgift är på väg att skickas, 80 mejl, 30 brev. Kent
önskar några hälsningsrader att skicka med. Eva skriver ihop något de närmaste dagarna. Några
mottagare har problem att mejl från Highland Cattle Föreningen hamnar i skräpposten. Uppmana
dem att ”godkänna” föreningens mejladress.
§6 Rapport från respektive arbetsgrupp
Avelsgruppen - Åke har haft besök av Karin Karlsson från Växa och fått några djur exteriörbedömda.
Facebook – Ska vi byta namn? Lägga in ”renrasiga” ”Värna om rasen highland…” ”Äkta highland…”
Fundera till nästa möte.
Förslag: Göra inlägg om kostnad för återtag av kött, pris vid försäljning.
Hemsidan - Eva uppdaterar.
Medleminfo/nästa medlemsblad Innehåll: Info om mejl i skräppost, medlemsavgift, årsmöte ev.
med föreläsning från någon från Växa. Kent kollar upp. Anmälan till årsmöte senast 17/4 till
highlandmejlen. Sensommarträff, Elmia - sälja saker?
§7 Övriga frågor
”Karls mejl” - Karl Jorlén har fått ett mejl angående betalning för domännamnet. Vi bedömer det
som bluffmejl.
Årsmöte – Digitalt 24/4, anmälan senast 17/4. Ev. föreläsning av Växa?
Sensommarträff Runt Uppsala? – Kent pratar med Ingela Lindgren om förslag till boende, gårdsbesök
och aktiviteter. Föreslaget datum 12-14/8
SNP Road trip 1/3 19-21 Styrelsen kommer på ett digitalt besök. Eva anmäler oss till Carina.
Ordförandekonferens
Torsdagen 7 april kl 10-15 blir det ordförandekonferens någonstans i Stockholm.
SNP återkommer med dagordning och plats. En fråga styrelsen kommer lyfta
är såklart det höga kostnadsläget. Har du fler frågor, skicka in dem så kan vi ta upp dem.
SNP betalar resekostnad för en person per klubb, men givetvis får fler komma med.
§8 Nästa möte Digitalt 8/3 kl.20.15
§9 Avslutning

Vid pennan Caroline Johnsrud

