Org.nr 802437-2073

Styrelsemötesprotokoll
2019-09-29, telefonmöte
Närvarande:

Anmält förhinder:

12:2019

Susanne Fagrell (ordförande), Laila Redlund, Anette Almquist,
Agneta Wändell, Eva Wieslander, Magnus Elmvik,
Maja Lind (adjungerad)
Irene Alvarsson, Linda Heintie, Renée Höglander, Monica Larsson,
Catrin H Karlsson

151.

Mötet öppnas
Ordföranden hälsade välkomna och öppnade dagens styrelsemöte.

152.

Val av mötessekreterare
Maja Lind valdes att föra dagens protokoll.

153.

Val av justeringspersoner
Laila Redlund och Anette Almquist valdes att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

154.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

155.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

156.

Ekonomirapport
Eva Wieslander har fått rapport från kassören och redogjorde för klubbens ekonomi,
som ser fortsatt god ut. Susanne håller på med pappersarbete med banken för att
sportkommittén skall få större befogenhet med sportkontot, för att kunna disponera
pengarna själva.

157.

Information från grupper
Sportkommittén
Kommittén önskar ha Susanne Fagrell som kontaktperson, hon sitter som en spindel i
nätet och kan ge direktsvar på många av frågorna. Agneta Wändell avslutar därmed
sitt uppdrag som kontaktperson för sportkommittén.
Det diskuterades om ett alternativ kan vara att någon medlem i kommittén närvarar
på styrelsemöten och på så sätt kan de själva rapportera och föra kontinuerlig dialog
med styrelsen. Tills vidare håller Susanne kontakten och kollar med kommittén hur de
känner.
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Utställningskommittén
Maja Lind och Susanne Fagrell redogjorde för arbetet inom kommittén, bland annat
har det diskuterats kring domare till rasspecialen 2021, och ett förslag har lämnats
över till styrelsen för beslut. Förslaget är Helene Riisgard Pedersen.
Det har även diskuterats angående plats för 2021, preliminärt är Degeberga bokat.
Styrelsen beslöt att godkänna förslaget för domare och att platsen förblir Degeberga,
trots att Ånnaboda kändes väldigt bra.
Styrelsen beslöt också att ge kommittén i uppdrag att skriva en tydlig
arbetsbeskrivning och inkomma med önskemål om nya medlemmar till gruppen.
Aktivitetsgrupperna
Agneta Wändell redogjorde för aktiviteter som anordnats runtom i Sverige, bland
annat en stundande barnhunt-prova på i aktivitetsgruppen för Örebro/Värmland.
Det diskuterades om utbildning av hundar via kurser anordnade av våra
aktivitetsgrupper, skall ges bidrag från klubbens utbildningsfond om
anmälningsavgifterna som inkommer inte övervinner kostnaderna för lokal, instruktör
osv.
Styrelsen beslöt att ge aktivitetsgrupper möjlighet att söka bidrag ur
utbildningsfonden om kostnaderna är större än inkommande anmälningsavgifter,
eftersom det är av största vikt att medlemmarna får aktiviteter i sina lokala
avdelningar och att dessa inte ställs in på grund av för få anmälningar.
Arbetsgruppen för avelsfrågor
En fråga om reseersättning har inkommit från gruppen.
Styrelsen beslöt att ge medlemmar i arbetsgruppen för avelsfrågor reseersättning när
de skall ses för fysiska möten.
158.

Hemsidan
Laila redogjorde för arbetet med hemsidan, bland annat har det inkommit en del nya
bilder till galleriet, årets hund-ställningarna uppdateras kontinuerligt och delar av
årsmötesinformationen ligger nu ute, för att nämna lite av det senaste som hänt på
hemsidan.

159.

Uppdragslistan
Alla uppmanas att kontrollera och uppdatera listan, så inget glömts bort.

160.

Almanacka
Styrelsen och rasklubben jobbar vidare med almanackan för arbetet inom styrelsen.
Samtliga uppmuntrades att läsa igenom dokumentet.
Styrelsen beslöt att punkten skall vara en stående punkt på dagordningen
fortsättningsvis.

161.

Nytt från SKK och SGVK
Stockholm hundmässa
Sofie Lourié iordningställer montern, men vill gärna inte bemanna den under helgen.
Fortsättning punkt 164.
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Norska hundar
Hundar boende i Norge får nu deltaga på prov, tävling och utställning i Sverige igen.
Rasspecifik avelsstrategi
SGVK har skickat en påminnelse angående revidering av RAS-dokumentet, arbetet
pågår redan.
162.

Publicering av protokoll
Det diskuterades om klubben skall fortsätta publicera protokollen på hemsidan.
Styrelsen beslöt att fortsätta publicera protokollen öppet på hemsidan.
Frågan angående om kontoställningen skall fortsätta publiceras togs också upp.
Styrelsen beslöt att från och med nu, skall kontoställningarna inte publiceras i
protokollen, en ekonomisk lägesrapport räcker.

163.

Dator till sekreteraren
Klubbens sekreterare Eva Wieslander har en dator som gått sönder och hon behöver
därför köpa en ny. Hon efterfrågade ett bidrag från klubben, eftersom datorn
mestadels används till det löpande arbetet inom klubben.
Det diskuterades om Eva skulle få en ett bidrag till sitt inköp av en ny dator, eller om
klubben skall skaffa en dator som tillhör klubbens sekreterare och som följer
uppdraget.
Styrelsen beslöt att ge Eva ett bidrag, samt att beslut tas om bidragets storlek vid ett
senare styrelsemöte.
Eva Wieslander har inte deltagit i beslutet.

164.

Övriga frågor
Rasspecial
Serveringen under rasspecialen diskuterades, och Eva Wieslander skulle vilja ha några i
förväg bestämda personer som hjälper till. Laila Redlund erbjuder sin hjälp. Eva
funderar över vilka fler personer hon vill ha som är behjälpliga under rasspecialen.
Tidning till domare
Susanne Fagrell önskar göra en särskild tidningslista till de domare som dömt
rasspecialen.
Styrelsen beslöt att ge Susanne uppdraget att uppföra en lista.
Montern i Göteborg
Agneta Wändell tar kontakt med aktivitetsgruppen angående montern i Göteborg, så
att de skickar in anmälan om monterplats i tid.
Facebook-sidan
Frågan kom upp angående vem som ansvarar för klubbens facebook-sida. Maja Lind,
Agneta Wändell och Irene Alvarsson är administratörer för sidan och kan publicera det
som skall läggas ut.
Styrelsen beslöt att låta Agneta mejla aktivitetsombuden och att Eva Wieslander
mejlar övriga funktionärer, angående att funktionärerna uppmanas kontakta någon av
administratörerna för publicering av information på klubbens sida.
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Årsmöte 2020
Årsmötet är sedan tidigare beslutat till lördagen 22 februari 2020, Hotell Vätterleden i
Jönköping.
Föreläsning är tanken att ha, och de medlemmar som anmält sig till föreläsningen,
bjuds på lunch innan årsmötet.
Det diskuterades vilken typ av föreläsning som skall bokas in, och Susanne Fagrell
kontaktar en veterinär som eventuellt kan vara aktuell.
Det finns planer för en gemensam middag för de medlemmar som önskar närvara, på
kvällen efter årsmötet, samtliga betalar själva för maten som önskas. Mer information
kommer.
Mandatperioder
Eva Wieslander och Susanne Fagrell informerade om vilka mandatperioder som går ut
vid årsmötet, och vilka ledmöter som har kvarstående år på sitt mandat.
Stockholm hundmässa monter
Samordnare av bemanning av montern är Susanne Fagrell, som efterlyser fler
personer som kan tänka sig att stå ett eller flera pass under helgen 14-15 december.
Agneta Wändell tar kontakt med aktivitetsgruppen i Stockholm för att höra om de är
intresserade av att hjälpa till.
Beteende- och personlighets-beskrivning hund
Till dags dato finns det 335 stycken gårdshundar som är BPH-beskrivna och för att nå
upp till 500 och därmed få en fördjupad beteendeanalys för vår ras, diskuterades
möjligheten att subventionera BPH för gårdshundar till medlemmar i klubben och att
eventuellt anordna egna tillfällen för beskrivning. Alla i styrelsen ombeds att fundera
vidare på detta, och frågan tas upp igen på ett senare möte.
Susanne Fagrell tar kontakt med Ann Olsson som sitter i Beteendekommittén för att
höra om hennes åsikt i frågan.
165.

Nästa möte
Telefonmöte söndag 27 oktober, 20.00.

166.

Mötet avslutas
Susanne tackade de närvarande för kvällens möte och avslutade mötet.

Vid protokollet
Maja Lind
____________________________

Ordförande
Susanne Fagrell
____________________________

Justeringsperson
Laila Redlund
____________________________

Justeringsperson
Anette Almquist
____________________________

