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Styrelsemötesprotokoll
2020-03-29, telefonmöte

3:2020

Närvarande: Susanne Fagrell (ordf), Catrin H Karlsson (v ordf), Laila Redlund, Magnus Elmvik,
Eva Wieslander, Irene Alvarsson, Renée Höglander, Anette Almquist (suppl),
Maja Lind (adjungerad), Catharina Jägevall (adjungerad, tom punkt 25).

18. Mötet öppnas
Susanne välkomnade alla och öppnade mötet.
19. Val av mötessekreterare
Maja Lind utsågs att föra dagens protokoll.
20. Val av justeringspersoner
Catrin H Karlsson och Laila Redlund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
21. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
22. Föregående mötesprotokoll
Januari månads styrelsemötesprotokoll och konstituerande mötesprotokoll godkändes
och lades till handlingarna.
- Bilagor till protokollen togs upp för diskussion, skall det finnas eller ej? Susanne forskar
vidare i det och återkommer.
- Då det konstituerande mötet saknar numrering, fortsätter detta protokoll numrering
efter januari-månads styrelseprotokoll.
23. Bordlagda ärenden
Ansökan utbildningsfond
- En ansökan från en canineopat, friskvårdskonsulent och hunddagisföreståndare har
inkommit till styrelsen, är beredd att hålla kurs i rasklubbens regi. Styrelsen beslöt att
godkänna ansökan om bidrag ur utbildningsfonden.
- En ansökan från en spårinstruktör har inkommit till styrelsen. Styrelsen beslöt att godkänna
ansökan om bidrag ur utbildningsfonden.
- En ansökan från en dogalärare har inkommit till styrelsen. Styrelsen beslöt att godkänna
ansökan om bidrag ur utbildningsfonden.
- En ansökan från en noseworkinstruktör har inkommit till styrelsen. Styrelsen beslöt att
godkänna ansökan om bidrag ur utbildningsfonden.
- Stipendiaterna vill, efter förfrågan från klubbens sekreterare Eva, ej att deras namn
publiceras i protokollet förrän de har fått sina pengar. Presentation av stipendiaterna med
namn görs vid ett senare tillfälle.
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Kontaktperson aktivitetsgrupperna
Anette Almquist har tackat ja och kommer att tillsammans med Catrin H Karlsson att vara
kontaktperson för aktivitetsgrupperna.
24. Ekonomirapport
Klubbens ekonomi ser fortsatt stabil ut.
25. Information från grupper
Sportkommittén
- Angående den rådande pandemin som covid-19 utgör, så utgår arbetet inför rasspecialen
från att rasspecialen i dagsläget kommer att hållas som planerat. Klubben håller sig dock à
jour med vad folkhälsomyndigheten och SKK rekommenderar framledes. Till att börja med
har all verksamhet ställts in till och med 31 maj, med eventuell förlängning. Detta gäller
förstås även för utställningskommitténs arbete.
- Anmälan till rasspecialen hålls stängd till åtminstone 31/5, vi rekommenderar inte någon
till att anmäla i dagsläget utan inväntar vidare besked enligt ovan. Detta gäller både
tävlingar, kurser och utställning! Boka gärna boende och planera in vad ni önskar vara med
på, men vänta med en anmälan.
- En anmälning har kommit in, hur det kommer sig kan nog ingen svara på då anmälan inte
finns att hitta på klubbens hemsida. Länk har bara gått ut till sportkommittén för tävlingsoch kursgrenarna.
- Tillgång till sportkommitté-konton, det verkar strula med att få kontotillgång av banken för
ytterligare en person. Med tanke på det, så kör vi på som tidigare med avcheckning genom
klubbens kassör av inbetalningarna om det inte löst sig till dess.
Utställningskommittén
- Utöver de två översta punkterna under sportkommittén som även gäller
utställningskommittén.
- Framtida domare har diskuterats, men ingenting har ännu bestämts.
- Fodersponsorer, klubben har sedan i höstas fått en garanterad fodersponsor och eventuellt
en till som tackat ja. Dessa kommer att särskiljas under prisutdelningarna, och inte sponsra
samma klasser för att hållas isär.
Aktivitetsgrupper
- Johanna Gammil, nytt aktivitetsombud i Mälardalen. Välkommen!
- En ansökan om bidrag har inkommit från aktivitetsgrupp Örebro/Värmland, då de avser
hyra en hundhall för 700 kr för en träff i oktober. Styrelsen beslöt att ge aktivitetsgruppen
bidrag till hyran.
- En broschyr har arbetats fram av Agneta, Anette och Catrin, att dela ut på
aktivitetsgruppernas träffar samt på hemsidan för att kunna skriva ut för klubbens
aktivitetsombud.
Arbetsgruppen för avelsfrågor
Revideringen av RAS kommer troligtvis att vara klart senast i oktober.
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26. Hemsidan
- Mycket inställt, både vad gäller utställningar, tävlingar till årets hund och
aktivitetsgrupperna, så av den anledningen är det lugnt just nu.
- Laila skriver ihop en text för att uppmuntra klubbens medlemmar att skicka in berättelser
och bilder till hemsidan.
27. Tidningen
Under tryck, kommer inom kort.
28. Uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.
29. Styrelsens kalendarium
Kalendariumet gicks igenom och uppdaterades.
30. Nytt från SKK och SGVK
- Det som inkommit till klubben sedan senaste mötet, har till stor del handlat om covid-19
och dess påverkan på SKKs tillställningar, såsom årsmöten, fullmäktigstämmor, tävlingar
och utställningar.
- Enligt CS beslut, har all klubbverksamhet inom SKK ställts in till och med 31 maj, enda
undantaget är verksamhet där högst tio personer samlas utomhus och deltagarna inte
har rest dit från andra delar av landet.
31. Övriga frågor
Fotojury
Renée ställer upp som jurymedlem. Två till personer i juryn behövs.
Broschyr
Det behövs en informationsbroschyr till klubbens medverkan på evenemang såsom
rasmonter och andra tillställningar, då det idag finns flera olika. Susanne och Maja formulerar
fram något i samband med arbetet med domarkompendiumet.
SGVKs utställning i Piteå
Frågan togs upp angående SGVKs utställning i Piteå i juli som klubben har platsansvaret för.
Rasklubben avvaktar vidare instruktioner och räknar med att utställningen kommer att bli av,
tills vi hör något annat. Det är SGVK och inte rasklubben som avgör om utställningen ska bli
av eller inte.
32. Nästa möte
Nästa möte söndagen 26 april, 20.00.
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33. Mötet avslutas
Susanne tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Maja Lind

Ordförande
Susanne Fagrell

__________________________

__________________________

Justeringsperson
Catrin H Karlsson

Justeringsperson
Laila Redlund

__________________________

__________________________

