Protokoll styrelsemöte i Bromma
Dvärgschnauzerringen 2018-11-18
Närvarande:
Helena Andersson Johansson (HAJ)
Frida Tjernberg (FT)
Marie-Louise Schelin (MLS)
Katarina Strömberg (KS)
Monica Andersson (MA)
Eva Medin (EM)
Marie Bäckström (MB)
Catharina Eneroth (CE)
Johanna Winejo (JW)

ordförande
vice ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
suppleant 1
suppleant 2
suppleant 3
suppleant 4

§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 MA utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
§5 Inkomna handlingar
181101 Maria Bane: Uppdaterat RAS-dokument för utskick till medelsmsmöte
181026 SKK: Auktoriserade exteriördomare
181021 Tim Sahlén: Rasmonter på My Dog 2019
HAJ har kontaktat honom
181012 Svenska Brukshundsklubben: Betalningsuppgifter till er?
MLS har svarat
181011 SKK: Upprättande av domarkompendium för exteriördomare
§6 Ekonomi
Ekonomin gicks igenom med kassören som inte hade något avvikande att rapportera
§7 AU-beslut
AU beslöt vid ett telefonmöte 2018-11-11 att till SSPK föreslå att Maria Landergård nomineras till
Hamiltonplaketten.
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§8 Styrelsefrågor
Rapport från Avelskommittén
•

•

Styrelsen beslöt enhälligt att Dvärgschnauzerringens lista för PRA-B, med de uppfödare som
har givit sitt medgivande, ska offentliggöras på hemsidan. Bisse Falk ansvarar för
sammanställning av listan och fortlöpande rapportering.
Beslöts enhälligt att upprätta en arbetsgrupp för mentalitet bestående av EM och CE och
som ska rapportera till Avelskommittén.

Rapport från Aktivitetskommittén
•
•

Beslöts enhälligt att under 2019 köpa in lämpliga reflexvästar till förare och hundar till
shopen.
Beslöts enhälligt att anordna minst en officiell rallylydnadstävling under 2019.

Cupen
•

MA sammanställer ett förslag om att göra Cupen till en officiell tävling och lägger ut en
förfrågan om intresse på DSRs Facebooksida.

Montrarna i Stockholm och Göteborg
• Beslöts enhälligt att köpa in banderoller till montrarna i Stockholm och Göteborg.
• Beslöts enhälligt att köpa in nödvändigt material till montrarna så som staket, utsmyckning
mm
Övriga styrelsefrågor
• Enhälligt beslut togs om att Årsmötet äger rum den 17 februari 2019 i Enskede.
• Enhälligt beslut togs om att till Årsmötet lämna in en proposition angående
poängberäkningen för Årets Hund
• Enhälligt beslut togs om att anordna ytterligare ett RAS-möte för medlemmar och uppfödare
under 2019 med en efterföljande dag för aktiviteter.
§9 Nästa möte
Äger rum den 17 december 2018 kl. 19.30 på telefon.
§10 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

Marie-Louise Schelin, sekreterare

Justeras:

Helena Andersson Johansson, ordförande

Monica Andersson, ledamot
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