Protokoll fört vid SKV:s styrelsemöte i Uppsala 9 september 2017
Närvarande
Ordinarie ledamöter: Erik Stenkvist, Susanne Hedelius, Elina Sandqvist, Lill Johansson
Suppleanter: Isabell Skarhall, Gunilla Björkman, Gunn Jacobsson
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötessekreterare
§3 Val av justerare
§4 Fastställande av dagordning
§5 Föregående protokoll
§6 Avelskommitténs arbete
Medlemsmöte datum satt till den 22 oktober
Rasen får HD-index januari 2018
Den vetenskapliga rapporten för DNA-testet har kommit
24 september nästa möte för Avelskommittén. De ska ringa Jordbruksverket och SKK angående
frågor kring dispens för avel med DNA-resultat för västgötaspetsretinopatin. De ska även höra hur
det går med arbetet med databasen.
Avelskommittén önskar delta i SKK:s utbildning för HD-index.
Styrelsen tillstyrker deltagande på utbildningen den 18/11 för avelskommittén.
§7 Beskrivningskommitténs arbete
Beskrivningskommittén ska även fortsättningsvis föreslå personer lämpliga att utbildas till beskrivare
i klubben som sedan godkänns av styrelsen.
Avvaktar med annonsering.
Marit Cronquist får i uppdrag att ta fram kostnadsunderlag för anatomikurs.
§8 Aktivitetskommitténs arbete
- Två aktiviteter har genomförts sedan förra styrelsemötet, agility och rallylydnad. Dessa var mycket
uppskattade. Flera personer som inte tidigare deltagit i aktiviteter i klubbens regi.
- En lussepromenad anordnas i Falkenberg.
- ”Klubbaktiviteter” och ”Medlemsaktiviteter” föreslås slås ihop på hemsidan till ”Aktiviteter”.
- En aktivitet ska informeras i rimlig tid på hemsida och eventuellt i tidningen för att ersättning för
utgifter ska utgå. Kvitton skickas till kassören.
§9 Utställningskommittén
Imorgon (10 september) anordnas specialutställningen i Gimo. Priser finns från klubbens ena sponsor
Agria.
§10 Vallanlagskommittén
- Betalning av vallanlagstest ska ske snarast efter bekräftelse på anmälan, senast inkommen
betalning 2 veckor innan testet äger rum. Annars övergår platsen till en reservanmäld.
- Kommitténs policyförslag bifalles av styrelsen.
§11 AU-beslut
§12 Klubbens ekonomi
Fortsatt god ekonomi

§13 Hemsida, Tidning mm
Hundras i fokus: Elina Sandqvist kontaktar Yvonne Kekkonen om tidigare inskickade bilder, samt
ansvarig för projektet hos SKK med ytterligare frågor.
§14 Kommande möten
Datum för nästa möte diskuterades. Tidigare satt datum var i anslutning till medlemsmötet men det
konstaterades att det ej kommer att hinnas med. Förslag går ut på mejl till styrelsen för beslut om
nytt datum.
§15 Övriga frågor
Gunnel Alsterbrinks förslag om sänkt valpgåvomedlemskap till utländska valpköpare tas upp under
budget på följande årsmöte.
§16 Mötet avslutas
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