Nummer: 2
Datum: 20200128
Tid: 20:30
Plats: Skypemöte
Närvarande: Anneli Jönsson, Elisa Perkiö, Camilla Nyström, Monika Berglöf, Helene Werner
Anmäld frånvaro:
Oanmäld frånvaro:
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Monika Berglöf

§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 godkänner föregående protokoll
§5 AU-beslut
DP10 flyttat från Måndag till Torsdag v.5
§6 Inkomna skrivelser
Monika går igenom inkomna mail
Svar från Olivers har inkommit
§7 Utgående skrivelser
Anneli har mailat Olivers.
§8 Bordlagda frågor
Gemensam målbild
§9 Ekonomisk rapport
Ser stabilt ut.
§10 Rapporter – Kommittéer
A. Utställningskommittén
Förbereder för Furudal
B. Valpförmedling

Vi diskuterar detta på medlems/uppfödar mötet i Furudal
C. Avelsrådsrepresentant
Har pratat med Anders varför det inte händer något. Så vi hoppas det kommer igång
snart.
D. Meriteringssekreteraren
DP10 i Åsarna flyttat till Torsdag samma vecka. DP 10 i Hamra blir inte av det datum
det är sagt utan vi låter den ligga flytande så länge och ser om det går att hitta nytt
tillfälle.
E. RAS kommitteen
Presentationen för medlemmarna kommer ske i Furudal. Arbetet pågår. Remiss
kommer utgå.
F. Meriteringsgruppen och regelöversyn
Arbetet pågår för fullt.
§11 Årsmöte 2020 i Kloten
Middagen inställt i Kloten pga av för få anmälda.
§12 Årets hundar
Vi pratar igenom hur vi gör med skiljeregler. Vi fortsätter arbeta på samma sätt som
styrelsen gjort innan. Vi är inte ense men majoriteten säger att vi skiljer hundarna åt
genom att hitta skiljeregler. Anneli och Helene reserverar sig mot beslutet.
§13 Fodersponsor
Det kommer ut info till medlemmarna angående fördelar.
§14 Furudal
Vi beslutar att vi flyttar dragtävlingarna till Koppången om inte vädret ställer till det
mer. Spåransvarig kollar läget.
Sponsringen går bra. Pokalerna har kommit.
Allt klart inför utställningen.
§15 SPHK domarkonferans
Inget nytt.
§16 Övriga frågor
Inga
§17 Nästa möte
20200219
§18 Mötets avslutas
___________________________
Ordförande Camilla Nyström

______________________________
Sekreterare Monika Berglöf

__________________________
Justerare Elisa Perkiö

