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57. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet.
58. Val av mötessekreterare
Maja Lind valdes till mötessekreterare.
59. Val av justeringspersoner
Irene Alvarsson och Magnus Elmvik valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
60. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
61. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
62. Nytt från SKK/SGVK
a) SKK har informerat ytterligare om den dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj.
Enligt den information som rasklubben har fått tidigare, så omfattas inte klubben av
förordningen i någon större grad, eftersom medlemsregistret numer hanteras till fullo av
Svenska kennelklubben.
b) SGVK inbjuder till avelskonferens 22 september 2018, mer information kommer.
63. Årsmöte 2018
a) Årsmöteshandlingar
En korrektur har precis inkommit innan mötet ägde rum, hela styrelsen fick i uppdrag att läsa
igenom dokumentet snarast och komma med eventuella synpunkter för rättelse eller
godkännande inför tryck.
Maja lägger de handlingar på hemsidan, som finns styrelsen tillhanda. Det som saknas är
samtliga av föreningens undergruppers verksamhetsberättelser.
b) Fika
Susanne köper utöver den fika som varit bestämt sedan tidigare, även dricka samt frukt till
årsmötet.
64. Inkommande skrivelser
a) Årsmöteshandlingar
Några medlemmar har hört av sig och efterfrågat årsmöteshandlingarna. Vi har ännu inte fått
den slutliga versionen från tryckeriet, men styrelsen beslöt att lägga ut de handlingar som
finns tillhanda på hemsidan i väntan på den kompletta versionen.







Maja kontaktar de som efterfrågat handlingarna, så snart hon lagt ut informationen på
hemsidan.
65. Övriga frågor
a) Fotojury
Maja har fått svar från tre av fyra tillfrågade hittills. Två av dessa har tackat ja till uppdraget,
inväntar svar från sista tillfrågade.
66. Nästa möte
Nästa möte beslöts bli efter årsmötet söndag 2018-03-18, det konstituerande mötet med
den av årsmötet tillsatta styrelsen.
67. Avslutande av möte
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
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