Protokoll för SKV:s styrelsemöte i Brämhult 24/1 2015 kl. 10.00
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Jan Olausson, Gunnel Alsterbrink, Lill Johansson, Jonna Kanerva,
Anita Whitmarsh, Anders Johannesson, Gun Johansson
Suppleanter: Erik Stenkvist
Anmält förhinder: Susanne Hedelius, Pernilla Lindgren
§68
§69
§70
§71
§72

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Val av justerare
Jonna Kanerva valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Godkännande av dagordningen
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av några punkter till §85.
Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades sedan till handlingarna.
Ordförande
a) Årsmöte: på Studiefrämjandet i Jönköping, 21 mars kl. 11
Gun Johansson och Jonna Kanerva ordnar med fika. Anders Johannesson och
Gunnel Alsterbrink ordnar möblering av lokalen.
b) Förslaget till verksamhetsberättelse för 2014 lästes upp och godkändes.
c) Förslaget till verksamhetsplan för 2015 lästes upp och godkändes.
d) Sponsring beslut avtalet med Halla foder förnyas. Ordförande kontaktar
försäkringsbolaget If för att höra om vi kan få ett bra avtal med dem.
e) Förtjänstnål – nuvarande styrelse har ingen kännedom om vilka kriterier som
ska gälla vid utdelande av förtjänsttecken. Ärendet bordlades därför.

§73

Sekreterare
a) Avtackande. Beslöts att följande vid årsmötet avtackas med blomstercheck: Gun
Johansson, Malin Agrell, Bertil Bersbo, Britta Hammarström & Solweig
Gustafsson Elfwing, Marit Cronquist och Ingela Johannesson. Uppdrogs åt
sekreteraren att ordna detta.
b) Marianne Johansson ordnar diplomen och repliker för vandringspriserna.
c) Revisorerna ska ha alla handlingar senast 7 februari.
d) Om ytterligare motioner kommer in behandlas dessa via mail.

§74

Kassör
a) Alla dokument angående det aktuella läget var utskickade till styrelsen.
b) Budget 2015 kommer att utarbetas av kassör och ordförande gemensamt. Det
beslutades om en lägre avgift för ungdomsmedlemmar. Upp till 18 år betalar
man 50 kr för medlemskapet. I övrigt förslås oförändrad medlemsavgift.
c) Beslutades att SKV står för kostnaden för hyra av tält vid en träff i Lycksele.
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§75

Aktivitetskommittén
Har ett antal projekt under arbete. Beslutades att den som vill ordna en lokal träff av
något slag kan ansöka om kostnadsersättning via aktivitetskommittén.

§76

Avelskommittén
Inget nytt efter minnesanteckningarna 17 november.

§77

Beskrivarkommittén
Anslagsäskande för inköp av enklare vågar till beskrivarna (om det kvarstår att vi ska
ange vikten på hundarna). Bifölls men styrelsen ifrågasatte värdet av att väga
hundarna.

§78

Butiken
Inget nytt.

§79

Domarkommittén
Meddelar att vi nu har domare till alla årets utställningar.

§80

Informationsansvarig
Beslutades att behålla organisationen med Redaktionskommitté , Webbmaster och
Årsbokskommitté. Däremot skall Erik Stenkvist vara dessa kommittéers kontakt mot
styrelsen. Även övriga kommittéer bör ha egna kontaktpersoner i styrelsen.

§81

Utlandskontakter
Den nederländska rasklubben har frågat hur SKV ställer sig till förslaget från Raad
van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland om att även felfärgade hundar ska
få användas för avel. SKV har svarat att endast hundar som är i överensstämmelse
med rasstandarden bör användas för avel.

§82

Utställningskommittén
a) Platsansvariga:
Strängnäs, Gunnel Alsterbrink
Vårgårda, Jan Olausson
Tvååker, Annethe A
b) Våra högtalare gav minimal effekt i Ängelholm. Vi fick tips om det kan fungera
bättre om man sätter en strumpa över mikrofonen.
c) För 2016 har vi ansökt och fått följande utställningar:
lördag 27/2 Mälardalen – denna utställning ska vi ansöka om att få ta bort.
torsdag 5/5 Tånga Hed
lördag 3/9 Böda Öland (här har Anita Whitmarsh lovat vara platsansvarig)
d) Beslöts att för 2017 ska vi ansöka om torsdag 25 maj på Tånga Hed samt söndag
10 september i Gimo (samarr. med SKK).

§83

Vallningskommitté
Inget nytt.
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§84

§85

Behandling av inkomna motioner
En motion har inkommit angående Genetisk variation i avel med västgötaspets.
Efter diskussion uppdrogs åt sekreteraren att utforma styrelsens svar i enlighet med
det som framkommit vid diskussionerna.
Övriga frågor
1. Konstaterades att nuvarande stadgar kan uppfattas som en smula omoderna.
Stadgarna bör därför omarbetas under det kommande året för att sedan revideras
vid följande årsmöten.
2. Beslutades att ge SKK tillstånd att offentliggöra SKV:s raskompendium.

§86

Förslag till datum för följande möten
Närmast kommer konstituerande 21 mars. Något bör läggas i slutet av april. I
september måste ett extra långt styrelsemöte läggas då vi ska diskutera de motioner
som är lagda inför kennelfullmäktige. Sista någon gång i november-december.

§87

Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för deras engagemang och vår värdinna, Lill
Johansson för att vi fick använda hennes hem och för den utomordentliga förtäring
hon serverade oss. Därefter gav vi oss hemåt på de snöslaskiga vägarna.

Vid protokollet:

Ordförande:

…………………………………….
Gunnel Alsterbrink

…………………………………….
Jan Olausson

Justerat:
…………………………………….
Jonna Kanerva
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