Protokoll digitalt styrelsemöte via Teams
Dvärgschnauzerringen 21-03-09

Närvarande:
Monica Andersson
Frida Tjernberg
Petra Iwarsson
Lars Appelin
Kikki Tiestö
Maria Bane
Yvonne Broberg
Sussie Andreasson Weiszbach

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av en inkommande handling och punkten ”Zoom”
under styrelsefrågor.

§ 3 Val av sekreterare och justerare
Maria Bane valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Petra Iwarsson utsågs
till sekreterare.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes

§ 5 Inkomna handlingar
•
•

20210216 SSPK Angående datum för ansökan om prov och tävling.
20210216 SSPK Anvisningar exteriörbedömning 17/2.

•
•
•
•
•
•
•
•

20210219 SSPK Kalla fakta.
20210219 SSPK Tips på Zoomkurs på Studiefrämjandet för valberedningen.
20210224 SKK Nyheter och information från medlemsservice.
20210224 SSPK CS protokoll
20210227 SSPK Förtydligande SSK:s klipparkiv.
20210301 SSPK SRD revidering.
20210301 SSPK Begränsning Hereditärt fri.
210308 SSPK SLU.

§ 6 Ekonomi
2020 hade vi en inkomst på 27 600 kronor vid den här tiden på året och 2021 har det
tillkommit inkomster på 19 200 kronor jämfört med samma tid.
Vi saknar fortfarande anmälningar till uppfödarregistret, vilken ska var inbetald senast
210315. Då det är dessa inbetalningar som gör att inkomsterna skiljer sig åt beslutade
styrelsen att lägga ut en påminnelse på vår Facebook sida.
Två kursavgifter på 1800 kronor har utbetalats. Det är Monica Andersson och Marie
Bäckström från Avelskommittén som går SKK:s distansutbildning Avel och Genetik.
Sekreteraren ska översända februari månads rapport till kassören.
Årsmötet blev en utgift på 3000 kronor.

§ 7 Styrelsefrågor
•

Aktivitetskommittén
Kontaktperson i styrelsen, medlemmar

Det behövs fler medlemmar till aktivitetskommittén. Det skulle vara bra om någon i
styrelsen kunde vara med och var kontaktperson mellan styrelsen och kommittén.
Ordförande pratar med nuvarande deltagare om eventuella förslag på nya medlemmar.
Styrelsen får också i uppdrag att fundera på personer som eventuellt kan delta i
aktivitetskommittén.
Trickhund
Det är bara en person som godkänner trickhundar. Det behövs fyra personer.
Frida Tjernberg och Sussie Andreasson Weiszbach hjälper till.
Läger
Även här behövs det fler personer som hjälps åt att organiserar lägret, för tillfället finns

det bara en person. Kikki Tiestö blir kontaktperson för lägret.
•

Avelskommittén
Ras

Marie Bäckström håller på i detta nu och skriver RAS. När det är färdigt ska den
godkännas av SSPK.
Marie Bäckström kommer att vara sammankallande i Avelskommittén.
Avelskommittén planerar exteriörbeskrivningar under året, Maria Landergård är ansvarig
för planeringen.
SKK håller en digital avelskonferens för avelsfunktionärer i april. Avelskommittén är
intresserade att deltaga om det finns platser
•

Valphänvisare

Maria Bane utsågs att ansvara för valphänvisning. Enligt vice ordförande ska
valphänvisaren ges tillgång till redigering av två sidor på hemsidan.
•

Shop, förrådet

Artiklarna i shopen finns hos fd ansvarig. Artiklarna ska finnas i vårt förråd i Stockholm.
Frida Tjernberg och Yvonne Broberg ska inneha nycklar till förrådet. Förrådet är
inventerat och innehållet finns noterat. Maria Bane blir ansvarig över förrådet. Kassören
ska skicka över inventeringslistan till Maria Bane.
•

Kontaktperson webmaster

Frida Tjernberg är utsedd som kontaktperson till webmastern.
Alla i styrelsen ska kunna göra inlägg på Dvärgsschnauzerklubbens Facebook sida. Frida
Tjernberg genomför detta.
•

Inköp av Zoom

Ordföranden undersöker kostnad för ev. inköp av Zoom.
•

Policy & värdeord

Vi lyder under SKK s regler och vi kommer att diskutera ringens policy på nästa
styrelsemöte. Styrelsen funderar på lämpliga värdeord till nästa möte.
•

Stadgar och verksamhetsberättelse

Alla i styrelsen bör läsa Dvärgschnauzerringensstadgar och verksamhetsberättelse.
•

Tystnadsplikt

Ordförande skickar ut dokument om tystnadsplikt som ska signeras av alla i styrelsen.

§ 8 Övriga frågor
Annette Persson skickar ut information till sekreterare om var protokollen ska sparas .

§ 9 Årsmöte
•

Blomstercheckar, 6st, har köpts in och skickats till avgående styrelsemedlemmar
Fakturan har skickats till kassören.

§ 10 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer hållas digitalt den 14 april kl. 19.30 - 21.00. Om ev. inköp av
Zoom inte är klart kommer Maria Bane att skicka ut länk via Teams.

§ 11 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Protokollförare:

Petra Iwarsson

Mötesordförande:

Justerare:

Monica Andersson

Maria Bane

