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Protokoll styrelsemöte per telefon
Dvä rgsch na uzerringen 2018-10-10
Närvarande:
Helena Johansson (HJ)

ordförande

Frida Tjernberg (FT)

vice ordförande

Marie-Louise Schelin (MLS)
Katarina Strömberg (KS)
Monica Andersson (MA)

Johanna Winejo (JW)

sekreterare
ledamot
ledamot
suppleant 2
suppleant 3
suppleant 4

Frånvarande:
Eva Medin (EM)

suppleant

Marie Bäckström (MB)
I

Catharina Eneroth

(CE)

1

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg "Cupen" som stående punkt.
§3 Val av sekreterare och justerare
MLS utsågs

till sekreterare och FT utsågs att jänrte ordförande justera dagens protokoll.

§4 Föregående protokoll
Föregående protokol I godkä ndes.
§5 lnkomna handlingar
181001 Valphänvisare: Önskar avgå
MLS tar över som valphänvisare
1,80925 SLU: Forskningsnyheter nr7 20L8
180923 Fråga från medlem: Rapportera EP till avelskommittdn

MB har svarat
180923 Maria Bane: Kritiklappar, RAS exteriör
Vi får inga kritiklappar tillsända
180920 SKK: Medlemsavgift 2019
180917 SSPK: Årets hund
180913 SKK: Nyhetsbrev SKK/AK/UKK
180907 SKK: CS nr 4-2018
180907 STOKK: lnbjudan till CUA-kurs
HJ har en person på förslag som hon kontaktar
180830 SBK: Regelrevidering- Lydnad och Rallylydnad
Tas upp vid nästa möte
180823 SKK: Gå distansutbildning i föreningsteknik i höst
Aktuellt till vårens utbildning
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Utgående handlingar
lnga utgående handlingar
I

§6 Ekonomi

lnget awikande att rapportera
§7 Styrelsefrågor
Rapport frå n Avelskom

o
o

m

itt6n

Har fysiskt möte den 13/10 f ör att fortsätta arbetet med RAS-dokumentet
Planerar för ett RAS-möte i södra Sverige den 24/1,1,. MA kollar om Smålands och Ölands
Kennelklubbs lokal är ledig den dagen.

Rapport från Aktivitetskom mitt6n

o
.
o

Positiv respons från aktivitetsdagen med rallylydnad och nosework.

Rallylydnadstävlingen blev en lyckad dag med 40 startande.
Kommer ha fysiskt möte i Stockholm den 16/11 och kommer bl.a ta upp frågan om
sommarläger.

Cupen

o
o

FT rapporterade från första Cupenmötet med SSPK.

Landseer, Newfoundland och Leonberger önska vara med på våra arbetande grenar.
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget förutsatt att de ställer upp med funktionärer vid

tävlingarna.

.

Önskemål från SSPK att vi, pga platsbrist, kör agility och ev. nosework på lördagen (samma
dag som vår utställning) och rally/lydnad på söndagen. Även där behövs funktionärer från de
övriga raserna.

Montrarna i Stockholm och Göteborg
e Montrar till Stockholm och Göteborg är bokade.

o
r
r
o

HJ

och FT uppdaterar informationsfolder.

kontaktar Pinschersektionen ang. material till montern i Stockholm.
Profilprodukter kommer delas ut i montrarna, däremot ingen försäljning av kläder.
Vi behöver beställa minst två entr6biljetter till, för bemanning av montrarna.
FT

Övrisa stvrelsefråpor

r

lnga övriga frågor

§9 Nästa möte
Fysiskt planeringsmöte i Stockholm den L7 november med styrelsemöte dagen efter.
§10 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

I

tiL'§ei§;
M

arie-Louise Schelin, sekreterare

w

Justeras:
I

Helena Joha nsson, ordförande
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