Protokoll fört vid styrelsemöte telefon 2018-05-22
Närvarande i Upplands Väsby: Marie Callert, Maria Lönnhammar, Lotten Rönquist, Lars
Olof Carlén, Stefan Lindqvist, Agnes Thorlaksdottir
Med på telefon: Lars Mossberg, Kathleen Berggren, Kenneth Gustavsson, Charlotte Jostvik,
Anmält förhinder: Anette Johansson
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Maria L 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 Lars Olof Carlén

§ 5.

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2018-04-24 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6.

Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Möte på SKK i Rotebro angående domarkonferens. CS beslut att lämna
bidrag till extrakostnader. Eventuellt byta plats på konferensen.
Sekreterare:
Skrivelse från Chihuahua Cirkeln om cert-stop och vägning av chihuahua.
Förslag till rasklubben att lämna motion till nästa SDHK fullmäktige.
Vägning av rasen, skicka förslag till SKK om vägning.
Kassör:
Ekonomin ser god ut.
Moheda-utställningen gick med bra vinst. Positivt för rasklubbarna och
utdelningen.

PR, IT- och Infokommittén
GDPR genomgång – mejl.
Var lagrar vi information – ska lagra allt på samma ställe.
Beslut att använda OneDrive.
Beslut att Agnes är GDPR-ansvarig.
Kommittén för Avel & Hälsa
Inget att rapportera
Utställningskommittén
Det har fattats lite uppgifter i katalogerna för Moheda och Lidköping.
Inga underlag har kommit till Utställningskommittén eller den nya
administratören. Den gamla administratören har enligt uppgift kastat allt
arbetsmaterial.
Kataloger online? Får göras tidigast två timmar innan utställningen
öppnar. Miljöaspekten. Ska gå att förbeställa katalog. Ingen förbeställning
= ingen katalog?
Nummerlappar ska skickas på mejl. Har man inte möjlighet att skriva ut,
ska nummerlappar finnas i sekretariatet.
Uppstartsmöten inför utställningssäsongen med tekniska
samarbetsarrangörerna.
Beslut att Kenneth tar över som materialförvaltare.
Beslut att titta på vad en släpkärra kostar.
Beslut att göra en inventering av material i klubben.
Fråga till PI att vara rådgivare åtminstone året ut.
Lathunden + tillägget för de olika utställningarna för tekniska arrangörer
måste uppdateras.
Domar- och ringsekreterarkommittén
Uppstartsmöten inför utställningssäsongen med tekniska
samarbetsarrangörerna.
Fråga från SPK om vi vill vara med på deras domarkonferens 2021. Beslut
att inte vara med på denna.
Utbildnings- och standardkommittén
Rasklubbsrådgivningskommittén
Coton de Tuléarklubb – medlem? Hänvisning till stadgarna §3.
LM & KB ska vara mötesordförande & sekreterare för JCSs årsmöte
BPH-kommittén
Inget att rapportera

Brackyrådet
SL samlat in personer i en Facebookgrupp.
§ 7.

Redovisning och fastställande av VU ärenden
Avslag domares ansökan vidareutbildning:
Fredrik Nilsson, Fransk Bulldogg
Beslut av kostnadsskäl byta Bestyrelse i Luleå

§ 8.

Övriga ärenden

§ 9.

Summering av dagens möte, Highlights till Hemsida & Facebook
Dela utställningsarrangemangen

§ 10.

Nästa möte
27/6 kl 19.00 Telefonmöte

§ 11.

Mötets avslutande
Ordförande Maria L avslutade mötet

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

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

………………………………………………….
Justeringsman Lars Olof Carlén

