Datum 2018.10.23
Tid: 20:00
Plats: Skype
Närvarande: Camilla Nyström, Anna Palmblad, Linda Almqvist, Annelie Jönsson, Karin Lundwall och
Mötessekreterare Elisa Perkiö.
Anmäld frånvaro: Emma Månsson
Oanmäld frånvaro: Sofia Svalling

1. Mötet öppnas: Ordförande Camilla Nyström öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Justeringsperson: Anna Palmblad
3. Dagordning godkänd.
4. Föregående protokoll, bordläggs till nästa möte då sekretare Emma Månsson ej kan vara
närvarande på detta möte.
5. AU beslut - Inga.
6. Inkomna skrivelser: Skrivelse inkommit från medlem som vill hjälpa till, vilket tacksamt tas
emot.
7. Utgående skrivelser: Skrivelse skickas tillbaka med frågor om när och med vad medlemmen
ovan kan hjälpa till (utställningsansvarig och sekreterare skriver och skickar).
8. Övergång från gamla hemsidan till nya tas upp.
9. Bordlagda frågor: presentkort värde, som rasklubben delar ut som pris i tävlingar diskuteras i
förhållande till den totala årsekonomin. Frågan bordläggs till nästa möte och
styrelsemedlemmarna ska tänka över vad som kan vara rimligt värde.
10. Ekonomisk rapport:
i. Utställning i Visseltofta, en hotellkostnad betalades ut i början på 2018 som
hör till 2017 års räkenskaper.
11. Utställningsansvarig rapporterar:

i. I år var utställningen i Visseltofta sponsrad med prisrosetter av privat
bidragsgivare.
ii. Utställningen i Visseltofta kommer att flyttas pga av att markägaren inte kan
erbjuda oss möjligheten att hyra längre, samt svårigheter med boende.
Utställningen ska flyttas till en fritidsby och planeras även till att bli en
aktivitetshelg.
iii. Furudalsdomare för 2020 och 2021 års utställningar föreslås.
Utställningsansvarig tar kontakt med dem och hör sig för om möjligheter att
boka dem.

12. Avelsrådet rapporterar:

i. en distansutbildning i genetik pågår i vilken ordförande deltar.
ii. Arbetet med RAS har påbörjats och inledande möte hållits.
13. Valpförmedlingen fungerar inte riktigt, vi tar reda på mer om varför?
14. Meriteringssekreterare rapporterar om de meriteringar vi har klara och om de meriteringar
som vi väntar på mer information om av arrangörerna, för att kunna ta beslut om.
15. 24 - 25 Nov är nästa möte i SPHK Centralt, ordförande åker som representant för rasklubben.
16. Ansvarig tillfrågas hur det går med GDPR-anpassningar för sida och för tävlingsanmälningar,
samt hur man ska göra för att få lov att bevara personuppgifter och resultat för framtida
avelsutvärdering?
17. Monter Stora Stockholm: Ansvarig kollar deadline på foto till banderoll.
i.

Furudal: Samtliga ska gå igenom checklistan senast söndag 28/10 för att
stämma av sina uppdrag och uppgifter

ii.

Inbjudan är ute digitalt och på hemsida.

iii.

Kostnader för nya skyltar rapporteras och godkännes digitalt.

18. Övriga frågor: Inga

Underskrift:
Mötesordförande: _______________________________________ (Camilla Nyström)

Mötessekreterare: _______________________________________ (Elisa Pierkö)

Justeringsperson: ________________________________________ (Anna Palmblad)

