Datum: 10 januari 2017
Tid: 19.00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Emma Månsson, Frida Brändström, Linda Almquist, Lotta
Johansson och Sara Jonsson.
Frånvarande: Michael Berglöf och Karin Olsson
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Emma Månsson

§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justeringsperson
Frida Brändström 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
Inga skrivelse har inkommit.
§7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§8 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§9 Ekonomisk rapport
Resultatet ligger på 5000:- plus. Inget annat att rapportera
§10 Rapporter – Kommittéer

Inget nytt att rapportera.
§11 Samojedernas vintervecka 2017.
Styrelsen beslutar att köpa in egna nät till evenemanget. Michael Berglöf får i uppgift att
köpa in näten. Styrelsen har fått in ett önskemål om att få köra motionsklass. Styrelsen
beslutar att det kommer finnas en motionsklass. Denna information går ut till medlemmarna
omgående. Priset för motionsklassen kommer vara 350:-.
Angående skidkursen så kommer det komma ut en inbjudan omgående till medlemmarna.
Det är viktigt att medlemmarna föranmäler sig till Sara så vi vet hur många som kommer
delta. Kursen kommer kosta 50kr/deltagare och kommer hållas på torsdagen.
Styrelsen går igenom funktionärslistan och det saknas fortfarande en hel del funktionärer.
Styrelsen går ut med en påminnelse om att funktionärer behövs i vanlig ordning för att
evenemanget ska gå runt.
Årsmöteshandlingarna är på gång och i princip klara. Styrelsen saknar valberedningens
förslag, revisorberättelse och förslag på budget. Emma efterfrågar dessa dokument hos
berörda personer.
Middagen är spikad och en inbjudan kommer komma ut till medlemmarna.
§12 SKKs protest mot domare
Styrelsen har författat ihop en skrivelse som svar på SKK’s beslut gällande den protest som
lämnats in mot en domare. Emma skickar in skrivelsen till SKK.
§13 Valpförmedlingen/ögonlysningen
Texten gällande ögonlysningen som står på valpförmedlingens hemsida samt i blanketterna
behövs uppdateras utifrån de nya reglerna som kommit. Styrelsen skriver ihop en ny text
och uppdaterar hemsidan samt blanketterna med detta.
§14 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§15 Nästa möte
26 januari 2017 kl 19.00 via skype
§16 Mötet avslutas
20.56

___________________________
Ordförande Camilla Nyström

__________________________
Justerare Frida Brändström

______________________________
Sekreterare Emma Månsson

