Protokoll från styrelsemöte 2016-11-01, telefonmöte
Deltagare: Reine Taekema, Lena Tano, Helene Ouchterlony och Helen Söderström
Helen S kommer att föra protokoll för dagens möte.
1. Mötet öppnas.
2. Val av justerare: Reine Taekema
3. Ekonomi: Reine redogör för nuläget, vi har 68 000 kr i saldo.
Aktuella inköp är 2 st chipläsare, kostnad ca 300kr styck.Lena Tano kollar upp den
frågan. Vi har för avsikt at ha två nya chipläsare till vår vinterträff i Hamra.
Reine kommer att göra en rambudget för 2017 och där ska vi planera in en kostnad
för rasspecialen som vi ska arrangera i augusti.
4. Kommande aktiviteter: Stora Stockholm 3 december. Helene O, Reine och Lena
T ska jobba i montern, de har dialog utifrån aktuella göromål. Viktigt är dock att
man tar med hundar som orkar sitta i montern ett par timmar.
Vinterträffen i Hamra: diskussioner och prat kring planering för den helgen och
funderingar på slutjustering av annons till manusstoppet. Vi ska fylla i vårat
excelark noggrant så att alla vi som kommer till Hamra vet vilka arbetsuppgifter vi
har och att vi fördelar ut arbetsuppgifter till övriga funktionärer så att allt blir
tydligt. Arrangemanget blir större i år så vi behöver fler funktionärer.
5. Domarutbildning Brobygård 2016-11-20: diskussion ang deltagande på
domarutbildning. Efter lite turer fram och tillbaka så fattas beslutet att vi från
rasklubben inte ska skicka någon representant i dagsläget.
6. Övrig fråga: Ska vi som rasklubb ha en CUA (certifierad utställningsansvarig)
Oftast finns de i SKK:s regi och i länsklubbar, Helene O tar med sig frågan.
Det återstår ett par punkter som inte slutfördes då antalet deltagare var få och tiden rann iväg.
Punkter till nästa möte är bla valpförmedlare, nyttjande av Onedrive.
Inför nästa möte 7/12 kommer Monika och Kent Hjelm samt Lennart Andersson att bjudas in
till en första fråga: slutlig planering för Vinterträffen i Hamra.
Helen söderström
Ordförande och sekreterare för dagen
Justerat av Reine Taekema

