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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 godkänner föregående protokoll
§5 AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§6 Inkomna skrivelser
Monika går igenom inkomna mail.
§7 Utgående skrivelser
Svaret till medlem är skickat.
RAS är skickat till SPHK central för översändande till SKK.
§8 Bordlagda frågor
Gemensam målbild. Anneli anmäler att hon även till detta möte inte hunnit titta på
detta och ber åter igen om att styrelsen skjuter fram frågan. Anneli får till nästa möte
på sig att titta på det och kontakta Camilla för samarbete i frågan. Blir inte detta gjort
kommer styrelsen lägga till handlingarna den version som resterande styrelse varit
överens om sedan över ett halvår sedan.
§9 Ekonomisk rapport
Väntar på en del från Furudal

§10 Rapporter – Kommittéer
A Utställningskommiteen
Skickat rapport till polarhunden om Degerberga
B Valpförmedlingen
Enkät kommer ut
C Avelsrådsrepresentant
Inget nytt
D Meriteringssekreterare
Inget nytt
E RAS Kommiteen
RAS klart och skickat till SPHK för vidarebefordran till SKK. RAS är väl förankrat i
rasklubben i enlighet med hur det beskrivs i RAS-dokumentet.
F Meriteringsgruppen och regelöversyn
Inget nytt
§11 Årsmöte 2020 Kloten
Styrelsen beslutar att vi skjuter fram årsmötet till den 9/5-2020 på grund av att
styrelsen vill ta samhällsansvaret och minimeringen av risken för smittspridning av
corona/covid-19. Anneli reserverar sig mot beslutet med anledning av att hon inte står
bakom styrelsens syn på det hela.
§12 Fodersponsor
Allt klart
§13 Furudal efterarbete och återkoppling + reportage polarhunden
Vi skickar in en rapport till polarhunden. Elisa skriver om draget och Helene skriver
om utställningen.
Furudal flöt på och alla var nöjda trotts den snö fattiga vintern. Rasklubben lyckades
genomföra det årliga arrangemanget trotts bristen på snö. Årets arrangemang var
också ett enligt många medlemmar på plats ett av de trevligaste åren i en mycket
positiv och familjär anda.
§14 Övriga frågor
Inga
§15 Nästa möte
5/5-2020
§16 Mötets avslutas
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