Protokoll för styrelsemöte via telefon 2015-01-27
Närvarande: Anneli Jönsson, Camilla Nyström, Helene Werner, Sara Jonsson, Cecilia
Gunnvall, Pernilla Wickström –Osietzki samt Michael Berglöf.
Anmält frånvaro: Emma Månsson samt Helene Larsson.

§198. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§199. Val av justeringsperson
Helene Werner väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§200. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
§201. Föregående protokoll
Godkänns och läggs till handlingarna.
§202. AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§203. Inkomna skrivelser
•
•

•
•
•

Information från SKK, bla om utbildning i föreningsteknik.
Förfrågan om möjlighet till meritering vid vildmarksdraget 14-15 feb 2015,
alla distanser.
Styrelsen beslutar att inte godkänna meritering då förfrågan kommit in med för
kort varsel.
Förfrågan från medlem kring möjlighet att anordna motionsklass i Furudal.
Behandlas under §209.
Valberedningens förslag har inkommit.
Revisionsrapporten.

§204. Utgående skrivelser
•

Svar har utgått till Judy Hughes med material till SPHK Samojeds folder till
World Samoyed Meeting.

§205. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§206. Ekonomisk rapport
Årsbokslutet är klart. Kassören ger rapport.
§207. Rapporter – kommittéer
Inget att rapportera.
§208. Visseltofta
2017 – Ansökan om att hålla utställningen på söndag har gått iväg.
2015 – Utställningen går av stapeln på en lördag.
2016 – Styrelsen beslutar att skicka in en ansökan om ändring från lördag till söndag.
§209. Furudal 2015
Motionsklass:
Styrelsen beslutar efter förfrågan från medlem att om intresse finns anordna en motionsklass
jämte Oredraget 2015.
Dp10, får samma förare starta två gånger under samma provtillfälle?
Styrelsen beslutar att då det är för få startande i dp10-klasserna vore det omöjligt att få det att
flyta, varför två förare inte tillåts starta två gånger under samma provtillfälle.
Dp10 på onsdagen – finns ej i annonsen. Meriteringsdomare finns heller ej att få tag i.
Styrelsen beslutar att ställa in dp10 onsdag den 4/2.
Vinnarna i årets hund får en middag gratis, får de från förra året utnyttja detta året?
Styrelsen beslutar att middagserbjudandet skall utnyttjas samma år som vinst utlyses. Är
middagen då redan betald utgår ersättning från klubben i efterhand.
Årets hundar - Hur skiljs två utställningshundar på samma poäng åt?
Styrelsens beslut: Hundarna särskiljs från varandra enligt följande turordning:
Flest BIR1
Flest BIM
Antal andraplaceringar
Antal tredjeplaceringar
Antal fjärdeplaceringar
Antal SPHK-utställningar (oavsett placering).
§210. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§211. Nästa möte
Nästa möte planeras till årsmötet 2015-02-07.
	
  
_________________________
ordf. Anneli Jönsson

____________________________
justerare Helene Werner

_____________________________
mötessekr. Sara Jonsson

