Protokoll fört vid styrelsemöte telefon 2016-10-20
Närvarande: Maria Lönnhammar, Kaj Gänger, Marie Callert, Lars Olof Carlén, Lars Mossberg,
Carina Johansson, Marita Thorén
Anmält förhinder: Harrieth Sandberg, Helena Orre, Melissa Westergård
§ 1.

Mötets öppnande
Maria Lönnhammar öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3.

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Marie Callert

§ 4.

Val av protokolljusterare
Till justerare valdes Marita Thorén

§ 5.

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2016-09-18 godkändes och lades till handlingarna.
Lars M informerade om vad som gäller för stadgeändringar. Därefter
lämnade Lars M mötet

§ 6.

Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Inbjudan till Brakycefalikonferensen. Lars-Olof och Melissa går på denna.
Meddela SKK detta. Påminnelse till JCS (ordf) och SKCSK om att anmäla
deltagare. Dagordning bifogas.
Maria L har deltagit i veterinärkongress om brakycefali.
Kassör:
Kassörsrapport. Läget ser gott ut.
Sekreterare:
Info om PL. Svar på inkommen skrivelse skickas till ordförande och med
kopia till sekreterare.
Brev välkommen till SDHK skickat till Bolonkaklubben.
JCS inkomna ärende diskuterades och lämnades utan åtgärd. Däremot
kommer ledamot från SDHK kontakta inblandad för information om SKKs

grundregler.
SRTK ingen åtgärd. Arbetet i klubben fortskrider väl.
Beslut om bidrag till Mopsordens uppfödarutbildning 5000 kr att
utbetalas efter redovisning.
Fullmäktige information om att 2017 års konferensanläggning är bokad i
Norrköping.
Agnes har gjort en mapp i OneNote med rastidningar. Mappen delas med
redaktörer och ansvarige utgivare. Tidningar ska skickas till Marie som
vidarebefordrar till Agnes, alt lägger upp i OneNote.
Kennelfullmäktige information om.
SDHK styrelse föreslår den person som gjort ett stort arbete i SDHK enligt
underlag enligt förra protokollet var ett missförstånd angående
statuterna, varvid beslutet att nominera personen härmed återtas.

Domar- och utställningskommittén:
Samarrangörer 2017. De utställningar som är klara meddelas respektive
klubb.
Beslut att Karin sköter utställningsadministrationen 2017. Maria skriver
avtal med Karin.
Protokoll från domarkonferensen 2015 är skickat till SKK.
Avel & Hälsa:
Melissa har bokat Scandic Upplands-Väsby lördagen 2017-04-08 för
avelskonferens.
Utbildningskommittén:
Kurs i föreningsteknik i Värnamo är 9 anmälda. Kursen körs.
Kursen i Sundsvall finns inga anmälda och ställs in pga bristande intresse.
PR & Infokommittén
Hemsidan är under omorganisation.
§ 7.

Inkomna skrivelser
Marie kollar var bestyrelserapporterna tar vägen. Har endast kommit in
två bestyrelserapporter hittills i år.
Övriga inkomna skrivelser har tagits upp under respektive kommitté

§ 8.

Utgående skrivelser
Har tagits under respektive post

§ 9.

Redovisning och fastställande av VU ärenden
Susanne Nilsson godkänd ansökan om vidareutbildning på Chinese
Crested Dog

§ 10.

Beslut

Ligger under respektive punkt
§ 11.

Övriga ärenden
Maria & Marie tittar igenom 2016 års fullmäktigehandlingar och börjar
arbetet med 2017 års handlingar.

§ 12.

Summering av dagens möte, Highlights till Hemsida & Facebook
Inställd kurs i Föreningsteknik till Facebook, Per-Inge och Webban.

§ 13.

Nästa möte
Telefonmöte 24 november kl 19.00

§ 14.

Mötets avslutande
Ordförande Maria avslutade mötet

………………………………………………..
Sekreterare Marie Callert

…………………………………………………
Ordförande Maria Lönnhammar

……………………………………….
Justeringsman Marita Thorén

