Datum: 30/7-19
Tid: 20:00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Monika Berglöf, Anneli Jönsson, Helene Werner, Elisa
Perkiö
Anmäld frånvaro:
Oanmäld frånvaro:
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 godkänner föregående protokoll
§5 AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§6 Inkomna skrivelser
Vi har fått en förfrågan från en ny uppfödare om att vara med på uppfödarlistan.
Vi har även fått de räddade resultatlistorna som skall återföras till den nya hemsidan .
Information styrelsen till kännedom om att inbjudan till Degeberga kom aldrig med i
Polarhunden trots att arrangören mailat till polarhunden i god tid.
§7 Utgående skrivelser
Längre skrivelse från medlem nästan klar som tidigare bordlagts i och med att den är
omfattande och svar från olika håll behövts inhämtas. Den sista korrekturen skall bara
göras och styrelsen beslutar att den sedan skall hanteras skyndsamt mellan
styrelsemötena. Styrelsen beslutar också att den skall ligga styrelsen till handa senast
inom 2 dagar och att styrelsen sedan har 1vecka på sig att läsa och inkomma med
tillägg eller justeringar om sådana finns. Om inga tillägg eller justeringsbegäran
inkommit inom 1 vecka skall sekreteraren skicka den till berörd medlem.
§8 Bordlagda frågor
Skrivelse från medlem snart klar.

§9 Ekonomisk rapport
Allt ser bra ut. Det har börjat komma in anmälningar för Degeberga. Ekonomin stabil
ekonomen nöjd
§10 Styrelsens överenskommelse om hantering av föregående protokoll.
Styrelsen är överens om att (precis som styrelsen redan jobbat under många år)
protokollen ska ligga justeringspersonen samt styrelsen i sin helhet tillhanda ca 1
vecka innan nästkommande möte. Styrelsen är även överens om att eventuella
justeringar från justeringspersonen samt övriga styrelsen skall vara sekreteraren
tillhanda innan nästkommande möte. Justeringar skall inte göras vid sittande möte.
§11 Rapporter – Kommittéer
Utställningskommiten- De jobbar med Degeberga just nu. Gemensam middag, fina
stugor på nytt ställe.
Valpförmedling- Vi tillfrågat Isabelle om att ha hand om valförmedlingen.
Avelsrådsrepresentant- Inget att rappotera förutom att arbetet med RAS fortgår. Ett
stort och omfattande arbete som tar många timmar i anspråk både administrativt och
genom möten inom arbetsgruppen.
RAS gruppen- Arbetsgruppen har på kort tid haft 3 arbetsmöten på 3 timmar vardera
Meriteringsgruppen- De jobbar för fullt med att sammanställa enkäten, plocka fram
mer statistik samt att försöka hitta bra kompromisser och lösningar kring sådant som
inkommit. De har fått väldigt bra respons då många medlemmar tagit sig tid att svara
på enkäten. Även detta arbete är omfattande och tar mycket administrativ tid i
anspråk. Arbetsgruppsrepresentanterna har haft 2 arbetsmöten på kort tid, möten som
tagit 3-4 timmar.

§12 Furudal
Vi går igenom och vi jobbar på. Styrelsen överens om att de poster som nu är vakanta
efter avhopp i styrelsen skall fördelas ut på resterande medlemmar, ordförande
fördelar om. Stort behov av funktionärer som arbetar med arrangemanget på plats
kommer behövas.
§13 Hemsidan
Ny webbmaster pågång. Vi försöker uppdatera så snart vi kan. Vi har ny webbmaster
tillfrågad.
§14 Arbetshelgen
Vi pratar om att istället ha ett längre skype möte där vi enbart pratar om Furudal.
Styrelsen ändrar tidigare beslut och beslutar att inte ha en ytterligare arbetshelg under
2019.
§15 Övriga frågor
Inga

§15 Nästa möte
27/8-19 kl. 20.00
§16 Mötets avslutas

___________________________
Ordförande Camilla Nyström

__________________________
Justerare Anneli Jönsson

______________________________
Sekreterare Monika Berglöf

