	
  
	
  
Datum: 15/4-2015
Tid: 18.00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Emma Månsson, Sara Jonsson, Helene Werner,
Linda Almquist, Michael Berglöf, Lars Jämtsved, och Karin Olsson
Frånvarande: Lotta Johansson
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Emma Månsson
	
  
	
  
§1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

	
  

§2. Val av justeringsperson
Lars Jämtsved väljs jämte ordförande att justera protokollet.
§3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
§4. Föregående protokoll
Styrelsen godkänner föregående protokoll.
§5. AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§6. Inkomna skrivelser
Diverse skrivelser har inkommit från SKK för kännedom; forskningsnyheter,
protokoll från utbildningskommittén SKK samt en skrivelse från Sofa Malm på SKK
om HD-index, se §13.
§7. Utgående skrivelser
Inga.
§8. Bordlagda frågor
• Föregående protokoll
Godkänner föregående protokoll (27/1-15 kl 19.30) och lägger det till
handlingarna.
• Ekonomisk rapport Furudal samt i övrigt
Furudal har gått med vinst. I övrigt inget att rapportera.

•

Arbetshelg
Styrelsen beslutar att lägga arbetshelgen i höst.

•

Återbetalning DP10.
Styrelsen beslutar att kassören kontaktar personerna som ska få tillbaka
pengarna för inställt DP10.

§9. Ekonomisk rapport
Se punkt §8b.
§10. Rapporter – kommittéer
Utställningskomittéen: Sellervik har tackat ja till uppdraget att döma på rasspecialen
nästa år.
Ungdomskommittéen: Ingen rapport/aktivitet.
§11. Översyn meriteringsregler
Styrelsen har besvarat remissrundan utifrån åsikter från medlemmarna och jobbar
vidare med frågan.
§12. Ny Organisation
Enkät till medlemmarna har lagts ut på medlemsportalen samt hemsidan. Sista dag att
svara på enkäten är 30 april. Därefter kommer svaren sammanställas och skickas till
SPHK C.
§13. HD-Index
Styrelsen har fått en förfrågan via mail från Sofia Malm, SKK om att införa HD-index.
Ämnet har varit uppe på medlemsmöten och årsmöten i Furudal. Styrelsen beslutar
därför att godkänna förfrågan och införa HD-index. Camilla återkopplar svaret till
Sofia Malm. Utlandssålda hundar kommer tyvärr inte räknas med.
§14. Genomgång av aktivitets-/ärendelista
Styrelsen går igenom aktivitets- /ärendelistan för att följa upp styrelsens
arbete.
§15. Valpförmedlingen – ny representant och justering av blanketter
Ida Andersson blir ny valpförmedlare. Nuvarande valpförmedlare tar kontakt med Ida
för överlämning av uppdraget.
§16. Visseltofta
Inget att rapportera.
§17. SPHK C Årsmöte
Camilla informerar att hon åker till SPHK C:s årsmöte den 23/5 2015.
§18. Meriteringsdomarutbildning.
Styrelsen efterfrågar utbildningen som vi blivit lovade av SPHK C.
§19. Övriga frågor

Protokollen från årsmötet och det konstituerande mötet efterfrågas. Protokollen är
skickade med posten och är därmed på väg.
Frågor har uppkommit om det är samma person som bedömer plåtarna när man
röntgar en hund samt om den som gör bedömningen får veta om det handlar om en
omröntgen? Styrelsen beslutade att Camilla tar med sig frågorna och ställer dem till
berörda personer.
§20. Nästa möte
18/5 – 2015 kl. 18.00
§21. Mötet avslutades	
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