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§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 
§2 Val av justeringsperson
Elisa 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
Inbjudan till Stockholms mässan ras monter. Elisa är kontaktperson för ras klubben.
Inbjudan för samverkans möte för meriteringsgruppen.
 
§7 Utgående skrivelser
 
§8 Bordlagda frågor
Skrivelse från medlem är under pågående arbete. 
 
§9 Ekonomisk rapport
Ingen rapport kassören frånvarande

§10Avgångsbegäran
Beatrice Palm
se bilaga
 
§11 Rapporter – Kommittéer
-Utställningskommiten-inget att rapportera. Utställningskommiten frånvarande.



-Valpförmedlingen-ej närvarande därav ingen rapport.
-Avelsrådsrepressentant-inget nytt att rapportera
-Meriteringssekreteraren- arbetar med underlag för inkommen barmarks ansökan. 
Återkommer med underlag för styrelsen att fatta beslut kring till nästa styrelsemöte.
-RAS-ras enkäten har legat ute länge. Ras gruppen ser över svaren och har börjat 
jobba lite med ras. Rasgruppen ska ha ett telefon möte inom kort.
-Meriteringsgruppen- rasklubbs representanterna är kallade till ett möte i Augusti med
arbetsgruppen för översyn av meriterings reglerna. Arbetsgruppen består totalt av 9 
personer. 2 st från varje ras klubb samt ordförande i SPHK C. Det börjar komma in en
hel del svar på enkäten som ligger ute. 

§12Årsmötet kloten- Monika har tagit över kontakten och mailat kloten.

§13 Fodersponsor- Kontaktpersonen från Olivers har varit i kontakt med Camilla då 
hon ej upplevt att hon fått respons från styrelsen trots att vi utsett en kontakt person 
från styrelsen. Vi pratar om vad de har att erbjuda. 

§14 Furudal- Vi går igenom och pratar om funktionärs poster. Vi börjar arbeta mot 
Furudal.
Middag Furudal. Vi pratar om att vi ska kolla upp.

§15 Arbetshelg till hösten- Vi kollar vad som är lämpligt. Vi beslutar att ha arbetshelg
v.36.

§16 Övriga frågor
Inga

§17 Nästa möte
30/7-19

§18 Mötets avslutas

___________________________ ______________________________
Ordförande Camilla Nyström Sekreterare Monika Berglöf

__________________________
Justerare Elisa Perkiö




