PROTOKOLL.
Datum: 2019-08-25
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Irene Alvarsson, Catrin H Karlsson, Eva
Wieslander,Laila Redlund, Agneta Wändell, Renée Höglander, Linda Heintie, Anette
Almqvist, Monica Larsson.
Förhinder: Magnus Elmvik.
§137

Mötet öppnas.
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§138

Val av mötessekreterare.
Utsågs Eva Wieslander att föra dagens protokoll.

§139

Val av justeringspersoner.
Irene Alvarsson och Anette Almqvist utsågs till justeringspersoner.

§140

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

§141

Föregående mötesprotokoll.
Styrelseprotokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna.

§142

Ekonomirapport.
Irene Alvarsson redogjorde för klubbens kontoställning.
Arbetskonto: 156.490 kr.
Sparkonto: 231.619 kr.
Sportkonto: 26.261 kr.

§143

Info från grupperna.
Sportkommittén.
Inga nyheter inrapporterade. Kommittén kommer att arbeta
självständigt och förfoga över och använda sitt eget bankkonto.

Utställningskommittén.
Styrelsen tar del av utställningkommitténs minnesanteckningar från
uppföljarmötet för rasspecialen i Ånnaboda och återkommer till
utställningskommittén.
Aktivitetsgrupperna.
Catrin och Agneta arbetar med en " Handledning för aktivitetsgrupperna".
Vi hälsar Tanja Hanni i Dalarna, Johanna Rofors och Helena Afvander i
Stockholm välkomna som nya aktivitetsombud.
Arbetsgruppen för avelsfrågor.
Gruppen arbetar vidare med sina frågor. Ulrika Talts har skrivit en
text som handlar om DNA-tester. Denna text kommer ut på hemsidan.
§144

Hemsidan
Laila har sorterat foton till tidningen och önskar mer strukturerad info
på bilderna. Ett förslag till nästa års rasspecial är att fotograferna själva
skriver tydlig information till sina bilder.

§145

Styrelsen bordlägger frågan hur stipendiet ska presenteras till nästa
möte.

§146

SKK & SGVK
Inga nyheter.

§147

Dispensansökan
En dispensansökan har kommit in till klubben.
En uppfödare har använt en hanhund som vid tiden för parningen var 22
månader gammal. Detta kommer att bli hanens tredje kull. Uppfödaren
vill använda sig av klubbens valpförmedling till kullen. Styrelsen följer
avelsrådets rekommendation att avslå dispensansökan dels på grund av

hundens ålder dels på grund av att parningen gjordes innan ansökan
skickades in.

§148

Protokoll
Frågan om protokoll efter SKKs anmodan att inte publicera dessa
bordlägges till nästa möte.

§149

Nästa möte
Nästa möte hålls den 29 september kl. 20.00

§150

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Ordförande

--------------------------------------Susanne Fagrell

Justerare

---------------------------------Irene Alvarsson

Justerare

----------------------------------------Anette Almqvist

