Dvärgschnauzerringen
- Rasklubben för Dig som gillar Dvärgschnauzer
Ansluten till SSPK och Svenska Kennelklubben

_____________________________________________
______________________________________________________________________ 1
Ansluten till Svenska Schnauzer Pinscherklubben och Svenska Kennelklubben
Protokoll fört vid Dvärgschnauzerringens styrelsemöte 2015-02-16

Närvarande:
Susanne Swedjebrink… ordförande
Ulla Jarlbrin…
vice ordförande
Alexandra Hjärtmyr
sekreterare
Lena Sköld
kassör
Frida Tjernberg
ledamot
Karl-Erik Andersson
suppleant med tjänstgöringsordning 1
Maria Björk
suppleant med tjänstgöringsordning 2
Anmält förhinder
…………………………….
Ej närvarande, ej anmält förhinder
…………………………….
§1 Styrelsemötets öppnande
Ordförande Susanne hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Föregående protokoll
Vid mötet har vi inte tillgång till föregående protokollet
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Utsågs …Ulla Jarlbring att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Beslutades: (Vid alla beslut skall stå vem som ska verkställa beslutet)
§ 4 AU beslut
Inga
§ 5 Inkomna och utgående handlingar
Inga
Utgående handlingar - Inga
§ 6 Ekonomi
Medlemsavgifter från SKK har kommit in.
Inget övrigt att rapportera.
Beslutades:

§ 7 Pågående ärenden
Inget för tillfället
Beslutades:
§ 8 Hemsidan
Fortfarande problem med hemsidan. SSPK har i uppdrag att lösa problemet.
Valphänvisningen går att ombesörja på annat vis.

Ulla Jarlbring skickar resultatlistan för Årets Hund till Webmaster så det kan uppdateras på hemsidan.
§ 9 Avel och Hälsa
Inget att rapportera

§ 10 Rapporter från kommittéer/arbetsgrupper:
Utbildningskommittén: Inget att rapportera
Avelskommittén: Inget att rapportera
PR och infokommitté: Redaktören för Notisbladet Bisse Falk har fått information och material för
publicering i Notisbladet om nya styrelsen, Årsmötet och Årets Svenskfödda.
Cupenkommittén: Frida Tjernberg önskar hjälp med att ta hand om lydnd/rallylydnad och agility på
Cupen.
MH-kommittén: Information om datum för MH i Örebro kommer snarast.
§ 11 Styrelsefrågor
Medlemsmöte kommer hållas 28/2-14 i Borås.
Tyvärr blir det inte medlemsmöte den 18/4 i Örebro som utannonserat, vi letar ett nytt datum för det.
§ 12 Övriga frågor
Alexandra kollar upp beslut som tagits angående loggan vid årsmötet 2012 eller 2013
§ 13 Nästa möte
Telefonmöte 3/3-15 Kl. 19.00
Ett fysiskt styrelsemöte kommer att hållas i Stockholmsområdet 20-22/3-15
§ 14 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
Vid protokollet: Alexandra Hjärtmyr , sekreterare.
Justeras:
………………………………………………………………………
Susanne Swedjebrink , ordförande
Justeras:
…………………………………………………………………….
Ulla Jarlbring , ledamot

