Sphk Samojedhund
Protokoll för styrelsemöte 2014-11-19 kl 19.30 via telefon.
Närvarande: Anneli Jönsson, Camilla Nyström, Helene Larsson, Helene Werner, Michael
Berglöf, Emma Månsson samt Sara Jonsson.
Anmält frånvaro: Pernilla Wickström –Osietzki samt Cecilia Gunnvall

§149. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§150. Val av justeringsperson
Helene Larsson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§151. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
§152. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§153. AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§154. Inkomna skrivelser
•

En påminnelse från medlem om att resultat från midnattsracet ej registrerats än.

§155. Utgående skrivelser
•

Skrivelse till SPHK C där SPHK Samojed stödjer Västgötaspets förslag kring
regeländringar i Agility till Svenska Agilityklubben.

§156. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§157. Ekonomisk rapport
Inget att rapportera.

§158. Rapporter – kommittéer
•

Ungdomskommitté: Se Furudal

•

Monterkommitté: Få frivilliga medlemmar har erbjudit sig att stå i montern i
Stockholm. Om inga fler inkommer kommer montern få hålla stängt vissa timmar.
Material till foldrar finns som pdf på hemsidan.

§159. Meriteringstillfälle 2015
Har kommit ut på hemsidan. Samtliga förfrågningar har bejakats, med viss reservation för att
meriteringsdomare kan vara svårt att få tag i.
§160. Visseltofta 2015, 2016 & 2017
Styrelsen har önskemål om att ändra utställningsdag från lördag till söndag 2015 och 2016.
Detta verkar ej möjligt. Styrelsen har också ansökt om att hålla utställningen på söndag år
2017.
§161. Barmarksmeriteringen i Västerås
Resultat är ej registrerade än.
§162. Furudal 2015
Styrelsen undersöker vilka meriteringsdomare som kan ställa upp under veckan.
Lokaler för årsmöte, middag och medlemsmöte är bokade.
Styrelsen undersöker catering som alternativ till hemlagad mat.
Ungdomskommitten planerar ett möte i nästa vecka.
§163. SPHK C:s styrelsemöte
Anneli närvarade och gav styrelsen muntlig rapport.
§164. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§165. Nästa möte
Datum för nästa möte bestäms vid senare tillfälle.
§166. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

_________________________
ordf. Anneli Jönsson

____________________________
justerare Helene Larsson

_____________________________
mötessekr. Sara Jonsson

