Protokoll styrelsemöte för Svenska Highland Cattle föreningen
Google meet 8 mars 2022

Närvarande: Eva, Kent, Juha, Lena och Caroline
§10

Godkännande av föreslagen dagordning

§11

Föregående protokoll – Godkänt efter tillägg under övrigt i dagordning nedan.

§12

Rapport från ordförande NAB årsmöte 19/3, Eva åker ev.
Eva har även skrivit i senaste Tidningen Nöttkött.

§13

Rapport från kassör

Kent redovisar Balans- och Resultatrapport.
Vi behöver fler medlemmar.

§14

Rapport från respektive arbetsgrupp

Avelsgruppen
Åke Lyberg har skrivit om exteriörbedömning på Skåls gård, Gotland. Texten finns att finna under
fliken avel på hemsidan. Om någon vill ha den på papper går det bra att höra av sig till Kent.
Tjurlistan är uppdaterad.
Avelsgruppen har nästa möte 9/3-22
Facebook
Namnet Nya Highland Cattle Föreningen får vara orört tills vidare. Vi lägger till ”Vi som värnar om
rasen…” i informationstexten.
Ingen som har något att lägga ut om kostnad för återtag av kött, pris vid försäljning m.m. just nu.
Försöka få till fler inlägg.
Hemsidan
Finns ny information
Kent introducerar Caroline på hemsidan så att även hon kan göra ändringar samt lägga in
mötesprotokollMedleminfo/nästa medlemsblad
Utgivning v. 12
Innehåll: Info om mejl i skräppost, medlemsavgift, årsmöte med föreläsning av Kristina RemgårdGredenvall från Växa - Vad som krävs för att hålla stamboksförda djur och varför ska man ha det.
Kent skickar till Eva när han har pratat ihop sig med Åke och Kristina om vad föreläsningen ska
innehålla mer i detalj. Eva skickar till Lena. Årsmöte 24/4 kl.15, anmälan senast 17/4 till
highlandmejlen. Kort info om sensommarträff.
Elmia - sälja saker? Ta längre fram

§15

Sensommarträff 12-14/8 i Uppsalaområdet. Kent har pratat med Ingela. Hon ska
fundera på om hon kan ta emot. Andra förslag - Leif Jalmerud? Sigtuna kommun?

§16

Årsmöte 24/4 – föreläsning Växa Kristina Remgård-Gredenvall
Ändra stadgarna angående utskick av årsmöteshandlingar
Inför årsmötet:
Caroline skickar mejl till Louise angående valberedningen.
Förslag på nya medlemmar till styrelsen

§17

Övriga frågor
Tillägg ”Karls mejl” från möte 8/2 – Inget bluffmejl. Det är en kostnad som skall betalas
årligen för highland.nu Kent och Eva har fått inlogg.
SNP ”Road trip” framflyttat till 15/3 kl-19-21

§18

Nästa möte 5/4 20.15

§19

Avslutning Eva tackar och avslutar mötet

Vid pennan Caroline Johnsrud

