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§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
Se punkt 14
§6 Inkomna skrivelser
Monika går igenom inkommna mail.
Önskemål om att tidigarelägga medlemsmöte har inkommit.
Inkommen skrivelse angående meriteringsregler.
§7 Utgående skrivelser
Se punkt 15
§8 Bordlagda frågor
• Gemensam målbild bordläggs åter igen. Annelie återkommer innan nästa möte
till Camilla för att de skall kunna jobba klart dokumentet.
• Fråga från medlem
§9 Ekonomisk rapport
Vi behöver investera i två nya scannrar och en liten laser skrivare.
Anneli sponsrar med ett alternativt två USB minne.

§10 Rapporter – Kommittéer
A. Utställningskommittén
Inget att rappotera
B. valpförmedling
Inget nytt. Styrelsen tar fram en enkät för att se vad medlemmarna tycker och vill med
detta.
C. Avelsrådsrepresentant
* Arbetet med domarkompendiet. är igång. Camilla går igenom tidigare
domarkompendier och plockar ihop det bästa från alla.
D. Meriteringssekreteraren
Inget nytt
E. RAS kommitteen
RAS Ligger ute på remiss fram till och med 2020-02-29. Lite frågor och synpunkter
har inkommit.När remisstiden gått ut görs mindre justeringar för att sedan skickas
vidare för fastställande.
F. Meriteringsgruppen och regelöversyn
Ligger ute på remiss. Har inkommit en del synpunkter.
§11. Årsmöte 2020 i kloten
•

Agenda medlemsmöte
Tidigarelägga medlemsmötet i Kloten med en timme. Samt snarlik agenda
som i Furudal.

•

Aktivitet?
Ingen aktivitet i samband med årsmötet i och med att styrelsen har uppfattat
att medlemmarna kommer resa för mötet men inte stanna över.
§12 Fodersponsor
Rabatter och erbjudanden ligger ute på hemsidan.
Annelie fixar resultatlista på hundar och ägare från utställningen till Oliwers.
Monika fixar dragets resultatlistor till Oliwers.

§13.Instagram konto
Web master har erbjudit sig att ha hand om Instagram konto. styrelsen beslutar att ge
honom ansvaret.
Styrelsen jobbar fram regler för hur insagramkontot skall skötas. Variation på bilder,
ej samma person eller aktivitet, våra egna arrangemang, våra sponsorer och
medlemmarnas aktiviteter i vardagenmed sina hundar, mm.

§14. DP60 koppången
Rapport om meriteringen på Koppången.
Vi diskuterar igenom det hela och beslutar att lägga en skrivelse till SPHK C,
inblandade parter på SKK, med flera för att påtala vår syn å hur detta har
hanterats. Rasklubben anser att genomförda meriteringar skall registreras
omgående då det skötts enligt beslutad rutin.
§15. SPHK domarkonferans

Inget nytt

§16 Övriga frågor
Bort tag av kennel på hemsidan.
Årets hundar regler skall uppdateras. Monika tillser detta.
§17 Nästa möte
5/3-2020
§18 Mötets avslutas
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