Org.nr 802437-2073

Styrelsemötesprotokoll
2020-06-28, telefonmöte

6:2020

Närvarande:

Susanne Fagrell (ordf), Catrin H Karlsson (v. ordf), Eva Wieslander,
Magnus Elmvik, Maja Lind (adjungerad).

Anmält förhinder:

Irene Alvarsson, Anette Almquist, Laila Redlund, Renée Höglander.

66. Mötet öppnas
Susanne välkomnade alla och öppnade mötet.
67. Val av mötessekreterare
Maja Lind utsågs att föra dagens mötesprotokoll.
68. Val av justeringspersoner
Magnus Elmvik och Catrin H Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
69. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
70. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
71. Bordlagda ärenden
SKKs styrelseportalen
Susanne har kollat upp ytterligare kring SKKs föreningspaket Styrelseportalen. Och det skulle
i så fall kräva en större omorganisering av dropbox osv. Kostnad 360 kr/månad. Alla i
styrelsen uppmanas att kolla igenom detta och se om det verkligen är värt pengarna.
Det som är mest intressant är elektronisk signering, vilket skulle kunna gå att lösa genom
någon annan tjänst.
72. Ekonomirapport
Klubbens ekonomi ser fortsatt stabil ut.
73. Information från grupper
Sportkommittén
- Sportkommittén har inget nytt att informera om.
Utställningskommittén
- Utställningskommittén har inget nytt att informera om.
Aktivitetsgrupper

Org.nr 802437-2073

- Eventuellt är det en ny aktivitetsgrupp på gång i Östergötland. Catrin kollar upp ytterligare.
Arbetsgruppen för avelsfrågor
- Arbetsgruppen för avelsfrågor har inget nytt att informera om.
74. Hemsidan
Inget nytt att informera om.
75. Tidningen
Inget nytt att informera om.
76. Uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.
77. Styrelsens kalendarium
Styrelsens kalendarium gicks igenom och uppdaterades.
78. Nytt från SKK och SGVK
- Jordbruksverket har släppt nya regler för hund- och kattägare. Finns att läsa på följande
länk:
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/ny
areglerforhundochkattagare.4.4317c7251725cbfacfb2e100.html
79. Övriga frågor
- Inga övriga frågor lyftes på styrelsemötet.
80. Nästa möte
Nästa möte söndagen 26 juli, 19.00.
81. Mötet avslutas
Susanne tackade de närvarande och avslutade mötet.
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