Protokoll för styrelsemötet 19 feb 2013
Närvarande: Pernilla W-O, Erica Eriksson, Sara Jonsson, Emma Månsson, Helene Werner,
Nathalie Jakoby, Jan-Olof Högström, Karin Olsson.
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Mötet öppnas: Mötet öppnas av ordförande.
Val av Sekreterare: Karin
Val av Justeringsperson: Erica
Dagordningens godkännande: Godkändes
Föregående protokoll:
24 jan: Förskjuts till nästa möte.
Konstituerande: Förskjuts till nästa möte.
Nya ärenden: Inga nya ärenden.
Furudal:
Tillbakablick: Fritt tänkande kring Furudal:
Utvärdering till medlemmarna kommer att läggas ut på FB-sidan under två veckor så
vi har möjlighet att förbättra nästa års samling om möjligt enligt inkomna önskemål.
Vi behöver ha olika arbetskommittéer som minimerar mötestiden för styrelsen innan
Vintersamlingen och som ökar delaktigheten hos medlemmarna. Information kan
man aldrig bli nog tydlig på och vi behöver bli ännu tydligare här. Ansvariga för
korrekturläsning av information ska utses. Uppmärkning av samlingslokalen kan vara
bättre så att alla som inte har varit med förut har en möjlighet att hitta. Det är av
största vikt att vi till nästa år skärper upp ännu mer kring utagerande hundar i/kring
utställningsringen. Vi behöver bli ÄNNU mer tydliga med informationen till domaren
innan utställningsdagen att vi inte accepterar detta. Om vi upptäcker att detta inte
följs så kommer vi inte att anlita den berörda domaren igen. Vi vädjar till ALLA att
reagera på plats samt dessutom verkligen prata med någon i bestyrelsen, och inte
om densamma, så att vi kan göra något åt situationen.
Ny ort: På årsmötet informerade Nathalie om Särna som ny ort, men det fick ett
svagt mottagande från medlemmarna. Under Vintersamlingen fick vi nytt positiv
respons från orten, men det krävs lite upp till bevis. Avsaknaden av spårmöjligheter
är ju det absolut tyngst vägande skälet som är avgörande i slutänden.
Årsmöteshandlingar, uppdatering: Jan-Olof ser över detta.
Arbetshelg: 20-21/4 i Sundsvall (preliminärt).
Nordiskt samarbete: En helg i Stockholm i oktober (12/10 2013) och inbjudan bör
komma ut snarast. Träffens syfte är ett gemensamt förhållningssätt kring rasen i
Norden, att utbyta tankar kring rasens framtid. Övriga Nordiska länder är mycket
intresserade att få ta del av vårt nya RAS-kompendium.
SKK Avelskonferens: Camilla, Helene och Christina B-O (avelsrådet) kommer att
delta.
RAS: Inskickat av SPHKC till SKK idag!
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Meriteringsregler 2017, arbetsgrupp: Till årsmötet för SPHKC i maj ska vi utse två
representanter. Det ska finnas två från varje rasklubb och två från SPHKC som
arbetar med att utvärdera och som ska få arbeta fram förhoppningsvis fungerande
meriteringsregler till nästa låsningsperiod.
Intro till nya ledamöter: Jan-Olof ska leta fram information som nya
styrelsemedlemmar kan ha nytta av att känna till. Vi kommer att ha en genomgång
av organisationen under kommande arbetshelg.
Övriga frågor:
a)Medlemsportalen: Vi har upptäckt att det inte finns ett behov att ett separat
forum eftersom det är i dagsläget inaktivt. Vi stänger forumet och ser över en
alternativ lösning och på så sätt spara vi pengar och administrativ tid.
b) Valpförmedlingen: Vi pratar med Petra Dalenklint om hon kan tänka sig att ta
över rollen som valpförmedlare.
c) Avelsrådet: Funktionen för rådet ses över och under arbetshelgen kommer vi att
arbeta kring denna punkt.
Nästa möte: 20/3 kl. 19.
Mötet avslutas!
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Sekreterare:
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Ordförande:

Jan-Olof Högström

