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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.
Rapport från meriteringssekreteraren. 
Ett av de två DP10 som skulle vara i Åsarna flyttas till Hamra. Mer info kommer.
 
§7 Utgående skrivelser
Inga utgående skirvelser.
 
§8 Bordlagda frågor
Bordlagt till medlem.

§9Gemensam målbild
Vi pratar om att det dokumentet måste göras klart.

 
§10 Ekonomisk rapport
Allt ser bra ut.
 



§11 Rapporter – Kommittéer
Utställningskommiten- Allt ser lugnt ut.
Valpförmedlingen- Lugnt just nu. Styrelsen diskuterar angående valpförmedlingen 
om att ta det vidare till SPHK.
Meriteringssekreterare- Har inkommit med rapport.
RAS- De jobbar på. 
Meriteringsreglerna- De jobbar på. De har haft möte och det pratas en del ur olika 
aspekter.

§12 Årsmöte kloten
Har inte fått något svar om mat men försöker få mer info. Matalternativ och pris 
kommer på hemsidan.

§13 Furudal
Vi behöver funktionärer. Det mesta rullar på med sponsring.

§14 Domar konferens
Inget nytt.

§15 Föreningsskommittén
SKK har med anledning av de händelser rasklubben haft under åren i samband med 
årsmöten mm där individer mått dåligt på grund av osämja och grupperingar valt att 
kalla rasklubben till möte för att hjälpa och stötta. Denna insats från SKK är i syfte att
hjälpa rasklubben att hitta medel och metoder till att få en bättre stämning i 
rasklubben där alla får vara med och uppskattas på samma sätt. Ordförande och en 
ledamot är inledningsvis kallade på ett första möte hos SKK i Januari. SKK 
föreningskommitté kommer också hjälpa till med att erhålla en mötesordförande till 
kommande årsmöte.

§16 Övriga frågor
Inga

§17 Nästa möte
9/1-2020

§18 Mötets avslutas

___________________________ ______________________________
Ordförande Camilla Nyström Sekreterare Monika Berglöf

__________________________
Justerare Elisa Perkiö


