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§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justeringsperson
Elisa Perkiö väljs jämte ordförande att justera protokollet.
§3 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
§4 Föregående protokoll
Styrelsen har lite åsikter angående protokollet.
Januari protokollet får vi ej röra pga att det är stängt av ett årsmötet.
§5 AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§6 Inkomna skrivelser
Vi har fått anteckningar från medlemsmötet i Degeberga. Vi diskuterar igenom det
som kommit in.
§7 Utgående skrivelser
§8Medlemsbrev
Vi pratar om att skicka ut medlemsbrev ca en gång per kvartal där vi sammanställer
vad vi jobbat med.
§9 Bordlagda frågor
Svar på medlemsskrivelse bordläggs ytterligare.
§10 Ekonomisk rapport
Bidraget från SPHK centralt har inkommit så ekonomin ser bra ut.
§11 Rapporter – Kommittéer

Utställningskommiten – Degeberga- Allt funkade bra i Degeberga. Platsen har funkat
väldigt bra. De funderar på att ev. ha en dubbel utställning 2021. Annelie hade
överenskommit med styrelsen att genomföra ett uppfödarmöte i degeberga med
inriktning gemensam målbild och rasklubbens uppdrag. Detta blev inte av till förmån
för att medlemmarna istället höll ett eget medlemsmöte.
Valpförmedling- vi har inte fått in någon info. Elisa blir styrelsens kontaktperson till
Isabelle
Avelsrådsrepresentant- inget att rapportera.
RAS-vi arbetar vidare.
Merteringssekretare- inget att rapportera.
§12 Årsmöte Kloten 2020
Inbjudan har redan gått ut i polarhunden och i almanackan.
§13 Fodersponsor
Annelie får nytt förtroende att hålla i kontakten med fodersponsor.
§14 Furudal
Vi pratar igenom lite hur långt vi kommit och bokar in ett möte som endast avhandlar
Furudal.
§15 Avgångsbegäran medlem
Sofia Svalling har lämnat sin styrelsepost på egen begäran av personliga skäl och
tidsbrist men har inte inkommit med någon signerad utträdesbegäran trotts att
styrelsen efterfrågat det.
§16 Nordiskt samarbete
Styrelsen beslutar att kontakta övriga nordiska länder i syfte att försöka få till ett
nordiskt samarbete kring rasen.
§17 Årsbok
Styrelsen diskuterar att det vore kul med en årsbok igen och beslutar att lägga it en
förfrågan till medlemmarna om det finns någon som vill jobba med detta. Det skulle
även vara roligt med en uppföljning på stamboken.
§18 Gemensam målbild
Vi bordlägger denna tills vidare.
§19 Övriga frågor
Inga
§20 Nästa möte 19/11-19
§21 Mötets avslutas
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