Protokoll styrelsemöte
Dvä rgsch na uze rri nge n 2OL7

-tt-Lz

på Djurönäset
Närvarande:

Marinette Sjöberg

(MS)

ordförande

Marie-Louise Schelin (MLS) sekreterare

(KS)
Helena Johansson (HJ)
Katarina Strömberg

Frånvarande:
Frida Tjernberg

(FT)
(EBB)
Annette Rudelius (AR)
Eva Borg Broberg

ledamot
suppleant 1 (tjänstgörande)

vice ordförande
kassör (adjungerande)

suppleant

2

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
§3 Val av sekreterare och justerare
MLS utsågs till sekreterare och KS utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§4 AU-beslut

Beslöts enhälligt att ändra till SKK:s regler att annons för valphänvisning finns tillgänglig sex månader
från valparnas födelsedatum.
Beslöts enhälligt att ändra reglerna för Dvärgschnauzerringen annonsering av omplacering att endast
gälla för klubbens medlemmar och att den utannonserade hunden måste vara minst sex månader.
Beslöts enhälligt att anmäla två deltagare till SKK:s handledarutbildning den 3-4 februari 2018.
Beslöts enhälligt

att b.iuda in Vidar Andersson, Norge till domare vid Cupen 2018.

Beslöts enhälligt att till årsstämman föreslå en sänkning för avgiften till uppfödarregistret från
till SEK 100 per år.

SEK 300

Beslöts enhälligt att uppgradera Dvärgschnauzerringens hemsida till en kostnad av USD 25 i månaden
för att kunna skapa en uppfödarportal med eget login.
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§5lnkomna handlingar
L7 102.6 Monica Andersson : Anteckningar f rå n uppfödarmötet
17 LCI28 SKK: Auktorisationer efieriördoma re
fitOgA SLU: Forskningsnyheter nr 10 2017
fi7A3Q Bisse Falk: Artikel HTG
L7LLO3 SKK Annika Sjöblom: Medlemsavgifter för 2018

§6 Utgående handlingar
lnga utgående handlingar

§7 Ekonomi
EBB rapporterade

att vår ekonomi är god.

§8 S§relsefrågor
På

börjat arbetet med Verksa

m

hetsberättelse, Verksamhetsplan och Budget.

Planering inför Cupen 20L8.
Diskuterades hur DSR ska kunna värva fler nya medlemmar, göra klubben mer synlig, mer focus på
den arbetande hunden, stötta och värva fler lokalombud.

§9 Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum den 8 december kl. 11.00 per telefon.

§10 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:

L{4LJeu^
Marie-Louise Schelin

Marinette Sjöberg orfft{rå

tutu
Katarina

Strömberg,ledamot J
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