Protokoll för arbetshelg 2018-04-21-22, hemma hos Camilla.
Närvarande, Camilla Nyström, Heléne Werner, Linda Almquist, Anna Palmblad, Elisa Perkiö,
Karin Lundwall samt Anneli Jönsson
Anmält frånvaro: Emma Månsson, Sofia Svalling
§1 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justeringsperson
Anna Palmblad väljs jämte ordförande att justerar protokollet.
§3. Val av protokollförare
Heléne Werner väljs till protokollförare.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
§6 AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§7 Inkomna skrivelser
- Domarförfrågan från SPHK Nedre Norra; förslag skickas från styrelsen till SPHK-Nedre Norra
- Arbetsgrupp för Furudal 2019; Styrelsen föreslår att man bildar en trivselgrupp som arbetar
under styrelsen.
- Angående att använda hundar med HD-C i avel; Styrelsen hänvisar till HD-index, där
kullindex bör vara över 100 eller om individen har andra viktiga egenskaper för rasen.
-Angående att DP60 kördes i mörker; Styrelsen har sett över olika förslag för att tillgodo se
så mångas önskemål som möjligt väljer vi att inför Furudal 2019 starta i dagsljus och ha
målgång i mörker.
§7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§8 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§9 Ekonomisk rapport
Kassören gick igenom balans- och resultatrapport.
§10 Furudal 2018
Enkät svaren gicks igenom. Styrelsen diskuterade kring förbättringar/utvecklingar utifrån de
inkomna svaren.
§11 Furudal 2019
Styrelsen har sett över programmet för Furudalsveckan. Kommer i separat inbjudan inom
kort.
§12 Hur vi behandlar varandra inom klubben
Hänvisar till de etiska reglerna, viktigt att påminna varandra om dessa.
§13 Examinatorer på rasen
Hänskjuter till nästa möte, och alla ser över listan.
§14 Närvaro/Frånvaro på styrelsemöten
Anmält förhinder ska göras senast 36 timmar innan mötet. Om någon säger ifrån sent,
bestämmer övriga på mötet om det är anmält förhinder eller frånvaro.
§15 Meriteringstillfällen
Att rasklubben ska vara noggrannare under vilka förutsättningar meriteringarna genomförs,
för att kunna presentera för våra medlemmar.
§16 Föreningsteknikkurs via SPHK:C
Styrelsen anmäler Karin Lundwall och Camilla Nyström
§17 Övriga frågor
Funderingar på att starta ett instagram konto, där medlemmar via styrelsen lägger upp
bilder. Detta för att bland annat sponsorer efterfrågar det.
§18 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till torsdag 24/5-2018 kl. 20:00 via Skype.
§19 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.
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