Protokoll fört vid SKV:s styrelsemöte i Jönköping

11

juni 2017

Närvarande
Ordinarie ledamöter: Erik Stenkvist, Lill Johansson, Jan Helgesson, Susanne Hedelius, Elina
Sandqvist (via Skype), Marianne Larsson.
Suppleanter: Jonna Kanerva, Isabell Skarhall, Gunilla Björkman.

§l Mötets

öppnade

§2 Val av justerare
§3 Fastställande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§4 a Styrelsen arbetar flor: Öka aktivitetema i klubben - sprida ansvaret
Avelsdatabasens arbete framåt
Ekonomiska anslag vid allmännaträffar i klubben.
Revidera RAS
Arbeta utåt genom kommitöerna .
Vara ett bollplank.
Information fiån SKK kommer till AU och presenteras vidare
arbetsordning:
Styrelsens
§4b

till

sf,vrelsen.

Frågor från kommiteer besvaras efter styrelsemötet.
§5 Avelskommit6n
Gunnel Sandqvist tillkommer kommitdn
Arbetar lor genetisk variation.
Ansöka om dispens for DNA test hos Jordbruksverket
Medlemskonferens i Oktober.
Maria Dahlberg arbetar med den internationella databasen.
Arbetar vidare med RAS
Ansökan om PUL

§6 Aktivitetskommit6n

Jan Helgesson och Elina Sandqvist ordnar så att aktiviteter i klubben delas in

i geografiska

regioner.
Johanna Öhlund ansvarig for utställningen i Stockholm. Hund Mässan, Vikingatema.
My Dog, Göteborg. Isabell Skarhall" Kim Johansson och Lill Johansson ansvariga.
§7 Utställningskomm it6n
Nltt tält inköpes till ras specialutställningarna.
Högtalare med god kapacitet inköpes.
Kompisklass läggs ned i samband med rasspecialen.
Inventarieflorteckning över klubbens material ombesörjs av Jonna Kanerva.
§8 AU Beslut
Reseersättning utgår till alla ledamöter i styrelsen, oavsett hur långa resor det blir.
Veteranhundar subventioneras med 300 kr vid omlysning av ögonen, samma som 2016.
Marit Cronqvist är sammankallande i beskrivarkommitdn, Kommitdn ltireslår ev nya
medlemmar till den samma.
Marit Cronqvist är ansvarig lor web butiken.
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§ 8, forts.

Angående HD index ställer sig AU positiva och Avelskommiteön
meddelar SKK.
§ 9 Ekonomi
Klubben har en mycket god ekonomi.
§10 Klubb butiken
Kristina Bengtsson är ansvarig for butiksvarorna och Marit Cronqvist
är web ansvarig.
§11 Hemsida, tidning och Årsbok
Angående Årsboken är Annethe Andersson villig att medverka
men
huvudansvarig. Finns någon villig i klubben ro,rihlatp"r henne?

vill dock inte vara

§12 Kommande möte
Nästa ssrelsemöte blir i samband med rasspecialen i Gimo
9i9.

§I3 Övriga frågor
Frågan går ut till medlemmama i klubben om någon är villig
att räkna

samman poäng
klubbens olika vandringspriser.
Jan Helgesson inventerar och ser över vandringspriserna
som delas ut på årsmötet och
rasspecialen.

§14 Mötet avslutas.

Vid protokollet
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