Protokoll för SKV:s styrelsemöte på Tånga Hed kl. 17.00 29/5 2014
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Jan Olausson, Jonna Kanerva, Gunnel Alsterbrink, Lill Johanson, Anita
Whitmarsh, Anders Johannesson, Gun Johansson,
Suppleanter: Erik Stenkvist, Susanne Hedelius
Anmält frånvaro: Pernilla Lindgren, Christel Johansson
Adjungerad under §§36-38 Ann-Katrin Stenkvist.
§36. Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§37. Val av justerare
Erik Stenkvist utsågs att justera protokollet.
§38. Facebook
Ann-Katrin Stenkvist föreslog att vi skulle ha en egen grupp på Facebook. Hon talade om
de fördelar som det skulle medföra och åtog sig att sköta denna sida.
Beslut 1: Ann-Katrin Stenkvist fick i uppdrag att skapa och sköta en officiell Facebookgrupp för SKV.
Beslut 2: För att samordna informationen mellan tidningen, hemsidan och Facebookgruppen ska en informationsansvarig utses.
§39. Föregående protokoll
Protokollet ligger på hemsidan, gicks igenom och lades till handlingarna.
§40. Ordförande
Avsägelse har inkommit från Christel Johansson, suppleant.
Jenny Pleym har varit på SKK:s temautbildning för avelsråd: "Genetisk variation, en
förutsättning för rashundars överlevnad!" När hon rapporterade till avelskommittén
önskade AK att vi redan nu beställer en Bevarandegenetisk analys av västgötaspets så att
denna kan presenteras vid medlemsmötet i höst. Detta skulle kosta max 3 500 kr.
Beslut: Styrelsen avslog avelskommitténs begäran. Mot beslutet reserverade sig Jan
Olausson och Gunnel Alsterbrink.
§41. Sekreterare
Avsägelse har inkommit från Karin Ernflo vad gäller ansvaret för montern på Stockholms
Hundmässa.
Beslut: Efterträdare ska sökas via hemsidan.
Önskemål framfördes att i stället för de hittillsvarande vidaresändningarna av all
information från SKK ska sekreteraren sammanställa dessa till påföljande styrelsemöte
eller endast vid akuta situationer vidarebefordra mailen. Även då helst sammanställda.
Beslut: Information från SKK sparas till styrelsemöten.
SKV:s förre vice ordförande Bo Johnson har meddelat att han inte kan komma till Tånga
Hed då han genomgår en besvärlig behandling.
Beslut: Sekreteraren skickar en blomma till en kostnad av 300 kr + ombudsavgiften med
en hälsning från styrelsen.
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§42. Kassör
Arbetet med omläggning av kontoplanen är ännu ej färdigt. Ändringar i styrelsen måste
även anmälas till Bolagsverket och kassören kommer att ordna detta.
§43. Avelskommitté
Datum och plats för höstens avelskonferens & medlemsmöte är bestämt till lördagen 18:e
oktober kl. 11i Linköping.
§44. Följande möte
Beslut: Nästa styrelsemöte äger rum efter frukost dagen efter medlemsmötet, alltså
söndagen 19:e oktober i Linköping. SKV bekostar övernattning för styrelsen. Uppdrogs åt
sekreteraren att boka rum på hotellet.
§45. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

…………………………………….
Gunnel Alsterbrink

…………………………………….
Jan Olausson

Justerat:
…………………………………….
Erik Stenkvist
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