Protokoll Styrelsemöte
25 september 2015
Närvarande: Liselotte Henriksson, Siv Hansson, Marianne Karlsson,
Susanne Danheimer-Nilsson, Emma Robertsson och Mariana Amrén.
Anmält förhinder: Fredriqa Danheimer.
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar dagens möte.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§ 3. Val av justerare
Emma Robertsson justerar protokollet jämte ordförande.
§ 4. Val av mötessekreterare
Marianne Karlsson väljs till protokollförare för mötet.
§ 5. Föregående protokoll
Protokollet är godkänt, utlagt på hemsidan och läggs till handlingarna.
Notering att årsmötesprotokollet 2015 innehåller en del mindre stavfel,
den text som finns mellan punkt 12 och 13 är mötesordförandens ord och
ska finnas med i protokollet. Mötesordförande äger protokollet och har
godkänt detta.
§ 6. Ekonomi/medlemmar
Kassören redogjorde för hur det ser ut idag och ekonomin är stabil. Det
har tillkommit 3 nya valpmedlemmar.
§ 7. Kalendarium
Förfrågan till medlemmar via hemsida/FB om intresse finns att delta i
rasmonter på Stockholms Hundmässa 2015.
§ 8. Inkommande post
Inbjudan till SKK Avelskonferens 22 november 2015, rasklubben anmäler
2 personer.
Inbjudan till SGVK Ordförandekonferens i Jönköping 19 september 2015,
rasklubben anmäler 2 personer.
§ 9. SGVK
Vallanlagstest godkänt i Mörrum 25 oktober, där 2 hundar från rasklubben
är anmälda.
Svante Frisk och Martin Johansson är nu godkända domare på Gos d’Atura
Catalá.

§ 10. Gosbladet
Arbetet för nästa Gosblad pågår, utskick i september.
§ 11. Utställning 2018
Rasspecialen blir i södra Sverige, förslag på olika platser finns redan men
inga exakta datum för SKK utställningar 2018 är tillgängliga ännu.
§ 12. Rallylydnad hösten 2015
Förfrågan läggs ut på hemsidan/FB om det finns medlemmar som vill
hjälpa till på en rallylydnadstävling, eftersom det krävs ett stort antal
funktionärer.
§ 13. Klubbaktiviteter hösten 2015
Förslag finns för ett vallanlagstest i november på Ekerö.
Även förslag på medlemsaktivitet finns i Stockholmsområdet samt i
Småland/Västergötland.
§ 14. Årsböckerna
2012 årsbok är i det närmaste klart. Åren 2013 och 2014
utställningskritiker ska skickas till Mariana Amrén för fortsatt arbete.
§ 15. Raspresentation på SKK
Vår ras är en numerärt liten ras och i dagsläget är det väldigt få avelsdjur
i Sverige. En del i arbetet att få rasen att växa kan vara att göra en
omarbetning av den raspresentation (INTE rasstandarden) som finns på
SKK:s hemsida, då vi förstått att den bild som många får av rasen är
negativ när de läser texten. Texten är till stor del korrekt men den kan
skrivas vänligare och mer rättvis av vår ras. Revidering av texten påbörjas
och fortsatt kontakt med SKK tas.
§ 16. Övriga frågor
På rasklubbens Facebook-sida har vi startat en fototävling som pågår fram
till 5 oktober.
§ 17. Nästa möte
Måndagen den 28 september klockan 20.00.
§ 18. Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna för höstens första telefonmöte och avslutar
därmed mötet.
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