Flatklubbens huvudstyrelse
Extra styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2008-05-19

Plats: Telefonmöte
§§ 87--92
Beslutande:
Thomas Persson, ordförande
Lena Lundmark
Ingrid Andrén
Helena Gustafsson
Tomas Persson
Tom Rölander
Annica Wehinger Redlund, 1:e suppleant
Monica Olofsson, 2:e suppleant
Adjungerad:
Låtta Bergstrand
Ej beslutsmässig:
Maritha Forss, ledamot i avelskommittén

Underskrifter:
Protokollförare:
………………………………..
Lena Lundmark
Ordförande
………………………………...
Thomas Persson
Justerare:
………………………………..
Helena Gustafsson
______________________________________________________________________
§ 87
Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 88
Val av justerare.
Huvudstyrelsen beslutar:
Att utse Helena Gustafsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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§ 89
Dagordning.
Ingen dagordning har presenterats inför mötet, då endast en punkt ska behandlas.
§ 90
Avgående styrelseledamot
Josefin Bruzell har meddelat att hon har avgått ur styrelsen. Det innebär att 1:e
suppleant tar över som ordinarie ledamot, Annica Wehinger Redlund.
Annica får ta över Josefins roll som avelsansvarig i styrelsen.
Avelskommittén behöver förstärkas med fler personer. Styrelsen måste också utreda
vilka kommitténs uppgifter ska vara. Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som
utarbetar arbetsformer/uppgifter för avelskommittén. Annica får i uppdrag att kontakta
lämpliga personer.
Åsa Dunberg är kontaktad av Thomas via brev om överlämnande av sitt material som hör
till avelskommittén. Hennes namn som ansvarig för hälsofrågor ska tas bort från
hemsidan och Charmören, hänvisningen ska vara till Viveca istället, som ansvarig för
hälsofrågor. När defektriskbedömningen kan börja fungera, kan vi också vara tydligare
med att den servicen finns. Det är då viktigt att poängtera att man kommer med
förfrågningar i god tid före parning.
Det ska göras en inventering av medlemmarnas önskemål om avelskommitténs uppgifter
i Charmören. Låtta och Lena formulerar ett inlägg, i samband med Karins Fribergs
insändare och Marithas replik på denna. Där ska ingå en fråga om hur lång svarstid som
är acceptabel/realistisk från avelskommittén. Svar ska sändas till Annica, som bollar dom
vidare med arbetsgruppen. Uppropet ska också läggas ut på hemsidan.
Det är viktigt att få ut löpande information om vad som händer i avelskommittén.
Klubben behöver en informationsansvarig, annonsera/efterlys en sådan!
§ 91
Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte torsdagen den 12/6 2008, kl. 20.00.
§ 92
Mötet avslutas.
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.

Justerares sign

Protokoll styrelsemöte

sida 2 (2)

