Protokoll styrelsemöte per telefon
Dvä rgsch na uzerri ngen ZALB-OZ-Z}
Närvarande:

(HJ)
(FT)

Helena Johansson

ordförande
vice ordförande
Marie-Louise Schelin (MLS) sekreterare
Katarina Strömberg (KS) ledamot
Monica Andersson (MA) ledamot
Eva Medin (EM)
suppleant 1
Marie Bäckström (MB)
suppleant 2
Catharina Eneroth (CE)
suppleant 3
Johanna Winejo (iW)
suppleant 4
Frida Tjernberg

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkä ndes.
§3 Val av sekreterare och justerare
MLS utsågs till sekreterare och KS utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
§S lnkomna handlingar

180217 SSPK: Protokoll nr

1

vår motion om Årets allroundhund godtogs inte av sspKs styrelse
RAS-dokumentet håller på att sammanställas. Förslag från MB att dokumentet ska ut på remiss innan
publicering. EM föreslog att vi har en RAS-redovisning på ett medlemsmöte till hösten.
Maria Bane
och Christina Munther bjuds in att delta en stund vid styrelsen fysiska möte i mars
180206 §LU: Forskninesnvheter nr 1

Utgående handlingar
180203 Peter Fueelstad: Ärsmöteshandlinsar

§7 Ekonomi
MLS rapporterade

att nödvändiga handlingar för överlåtelse av kontot till

Lars Appelin är klara och på

cirkulation för underskrifter
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§8 SUrelsefrågor

MedleEsmöte
Diskuterades olika alternativ till aktiviteter för ett medlemsmöte under våren. Beslöts att temat för
mötet ska vara mentalitet och CE kontaktar Kent Svartberg för att höra om han har möjlighet att
föreläsa vid mötet.
MA kontaktar Anders Rosell som föreläsare vid ett senare medlemsmöte i höst eller nästa år.
MLS undersöker möjligheterna att hyra lokal hos SKK eller Studiefrämjandet.
Diskuterades också att bjuda in de övriga rasringarna inom SSPK att delta i mån av plats
Aveift till uppfödarreeistret
Årsmötet hänsköt frågan till s§relsen vilket innebär att s§relsen kan ta beslut om storleken på
avgiften.
Beslöts enhälligt att avgiften till uppfödarregistret sänks från 300:- till 100:- från och med 2018.

I

I

I

Årets hund
Tyvärr inträffade ett felvid räkningen av poäng tillÅrets hund. Felräkningen påverkade dock inte
resultatet och s§relsen har varit i kontakt med hundägaren.
Styrelsen kommer under året förenkla och förtydliga texterna gällande Årets hund och till nästa
årsmöte presentera ett förslag till förnyelse och utveckling av tävlingen
§9 Nästa möte
Nästa möte blir ett fysiskt möte i Stockholm helgen 23-25 mars
§10 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:
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Katarina Strömberg,

ledamot
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