Datum: 2019-05-09
Tid: 20.00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla, Elisa, Monika, Sofia, Anneli, Beatrice
Anmäld frånvaro: Helene
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Monika Berglöf

§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justeringsperson
Anneli väljs jämte ordförande att justera protokollet.
§3 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
§4 Föregående protokoll
Styrelsen gör några justeringar i föregående protokoll
§5 AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§6 Inkomna skrivelser
Monika går igenom inkomna mail
§7 Utgående skrivelser
inga utgående skrivelser
§8 Bordlagda frågor
Skrivelser från revisorer och medlem bordläggs till nästa möte
§9 Ekonomisk rapport
Vi går med vinst just nu.

§10 Rapporter – Kommittéer
Utställnings kommittén rapporterar angående förberedelser till utställningen i
Degerberga. Allt flyter på de har börjat få in sponsorer.
Vi diskuterar fodersponsor. Ska vi ta Olivers erbjudande eller ej. Anneli kollar upp
hur mycket de är beredd att sponsra.
Rapport meriteringsgruppen:
Styrelsen har tittat på den skriftliga redogörelse som gått till ordförande SPHK C,
redogörelsen är baserad på de diskussioner styrelsen och rasrepresentanterna i
meriteringsgruppen haft kring hur vi kopplar provverksamheten till rasstandarden,
stadgar, riktlinjer och övriga styrande dokument, mm.
Enkäten klar som skall ut till medlemmarna dock önskar styrelsen att mindre
justeringar göras av de inledande frågorna. Styrelsen diskuterar om det skall krävas
namn eller inte, namn görs om till en icke obligatorisk fråga samtidigt som styrelsen
är överens om att det skall kompletteras med en informationstext om varför vi frågar
efter namn och att endas medlemmars svar kan beaktas. Dokumenten läggs ut till
medlemmarna snarast. Enkäten öppen för svar fram till och med 15 juni.
De som sitter i arbetsgruppen är måna om att arbeta blir sakligt och utgår från det
statistiska underlag som finns samt ser det som en viktig del i att beakta den
pedagogiska delen och få alla med sig, och genom enkätfrågor inhämta tankar och
idéer från medlemmarna. Arbetet har aldrig och kommer aldrig utgå från personliga
särintressen. Man är också medveten om att det finns flera olika falanger med
grupperingar som har starka åsikter och står långt ifrån varandra i mycket, därav
kommer arbetet precis som vid tidigare arbete med provregelverket att utgå från att
hitta en medelväg inom ramen för rasens särart (fart, styrka, uthållighet och polara
egenskaper). Dagens provverksamhet är att se som en mellanmjölksvariant av de olika
ytterligheterna i tyckanden inom klubben.
RAS
De har börjat titta på enkäten. Det är svalt intresse på svaren. Vi sätter ett slut datum
sista maj på enkäten. Enkäten uppdateras på hemsidan.
§11Resultatlistorna är fortfarande inte uppe på hemsidan. Sofia jobbar vidare med att
få det åtgärdat.
§12 Valpförmedlingen
Vi går ut till medlemmarna på uppfödarmöte och kollar av hur vi gör med
valpförmedlingen framöver. Sofia fixar brev till det.
Vi ser över uppfödarlistan och ser till att den är aktuell.
§13Avelsråd.
Gemensamt avelsråd är pågång. De har gått klart kursen för avelsfunktionär.
§14Vi pratar om årsmötet 2020. Middag efteråt på kvällen.

HD utredningsföreläsning den 11/5-19, Camilla och Monika går.
§15 Övriga frågor
Anneli tar upp att hon upplever att klimatet i klubben inte är helt bra. Hon har pratat
med Ordförande i SPHK centralt.
Beatrice har pratat med SPHK södra angående ett barmarksprov. De kollar på det. Vi
kommer med en presentation av styrelsen på facebooksidan.

§16 Nästa möte
4/6-19 kl. 20.00
§17 Mötets avslutas

___________________________
Ordförande Camilla Nyström

__________________________
Justerare Anneli Jönsson

______________________________
Sekreterare Monika Berglöf

