Org.nr 802437-2073

Styrelsemötesprotokoll
2020-04-26, telefonmöte

4:2020

Närvarande:

Susanne Fagrell ordförande, Eva Wieslander, Magnus Elmvik, Laila
Redlund, Maja Lind (adjungerad), Ulrika Aronsson (adjungerad, tom
punkt 41).

Anmält förhinder:

Irene Alvarsson, Catrin H Karlsson, Renée Höglander, Anette Almquist.

34. Mötet öppnas
Susanne välkomnade alla och öppnade mötet.
35. Val av mötessekreterare
Maja Lind utsågs att föra dagens mötesprotokoll.
36. Val av justeringspersoner
Magnus Elmvik och Laila Redlund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
37. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
38. Föregående mötesprotokoll
- Namnen på stipendiaterna nämndes inte i förra mötesprotokollet, och den skrivna
förklaringen har omdiskuterats. Eftersom det var första gången som namnen på
stipendiater inte har publicerats, kände både klubbens ordförande, mötessekreterare
och justeringspersoner att en förklaring behövdes till varför de inte presenterades vid
namn.
39. Bordlagda ärenden
Fotojury
Saknas ännu någon person till juryn, skall vara klart till manusstopp 15 maj.
40. Ekonomirapport
Klubbens ekonomi ser fortsatt stabil ut.
41. Information från grupper
Sportkommittén
- Funderingar har uppstått över om rasspecialen kommer att bli av eller ej. Inga nya
besked har kommit från svenska kennelklubben och vi avvaktar besked därifrån innan vi
tar några slutliga beslut.
- Prova på hundgym kommer att finnas på plats under rasspecialen, av Pia Bildt.
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Utställningskommittén
Boendet på Ånnaboda har diskuterats, Eva har kollat upp när vi behöver avboka
boendet senast om det skulle bli så att rasspecialen behöver ställas in till följd av
COVID-19, minst 4 veckor innan måste avbokning ske senast.
Aktivitetsgrupper
Just nu är det lugnt till följd av rådande omständigheter. En del aktiviteter hålls
fortfarande, men i mindre skala.
Arbetsgruppen för avelsfrågor
Det har nyligen publicerats ny information kring cystinuri, vad den forskning som
gjorts har gett för resultat, samt hur det fortsatta arbetet kommer att fortgå.
42. Hemsidan
- Det är fortsatt lugnt med uppdateringar på hemsidan, en del småändringar har gjorts
bland vart man hittar information som gäller klubben och information som gäller avel
och hälsa.
43. Tidningen
Manusstopp är 15 maj för nästa nummer av tidningen.
44. Uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.
45. Styrelsens kalendarium
Styrelsens kalendarium gicks igenom och uppdaterades.
46. Nytt från SKK och SGVK
- Föreningskommittén har skickat ut information om en tjänst som heter Styrelseportalen,
med en kampanj att prova på tjänsten i sex månader kostnadsfritt. Man kan bland annat
skriva digitala underskrifter som kan vara fördelaktigt för klubben att nyttja.
Styrelsen beslöt att kolla upp ytterligare och att om det känns fortsatt aktuellt anmäla
intresse för sex månaders gratis provperiod.
47. Övriga frågor
Förfrågan PR-offset
- En förfrågan har inkommit angående att få räkna på klubbens tidning.
Styrelsen beslöt att tacka nej till erbjudandet, eftersom klubben är nöjd med det
tryckeriet som används idag, både vad gäller kommunikation och kvalitét.
Domarkonferens
- Domarkonferensen diskuterades, och Susanne har två förslag på presentatör till detta.
Styrelsen beslöt att ge Susanne full mandat att välja presentatör till kommande
domarkonferens.
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Facebook
- Det florerar andra avelsrekommendationer än de som arbetsgruppen för avelsfrågor och
avelsråd tagit fram, något som styrelsen ser allvarligt på och som direkt smutskastar
kompetensen för dessa funktionärer inom klubben.
48. Nästa möte
Nästa möte söndagen 31 maj, 19.00.
49. Mötet avslutas
Susanne tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Maja Lind

Ordförande
Susanne Fagrell

__________________________

__________________________

Justeringsperson
Magnus Elmvik

Justeringsperson
Laila Redlund

__________________________

__________________________

