Protokoll 30 september 2018
Telefonmöte kl 19.30
Närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Malin Nilsson, Nina Klaar, Maja
Ärleborg, Pernilla Sellgren, Inger Johansson, Tina Andersson och
Christina Haggren.
Carina från SSUK, Rasklubbskommittén
Ej närvarande: Emelie Gustafsson

§ 1. Mötet öppnas av ordföranden.

§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.

§ 3. Justerare jämte mötesordföranden: Christina Haggren.

§ 4. Förra protokollet gick igenom utan anmärkning.

§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:
1. Från SSUK, inbjudan till CUA. Fråga ställd till arrangören om det går att skicka deltagare utan de förkunskaper som beskrivs i inbjudan.
2. Från SKK, Regelrevidering – Lydnad och Rallylydnad. Skickad till webmaster.
3. Från SSUK, information ang utställningsverksamheten inom SSUK. Skickad till utställningskommittén och styrelsen.
4. Från SSUK, inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik. Styrelsen är informerad. En önskan är skickad till SSUK att få gå en utbildning komprimerad under en
helg istället.
5. Från SSUK, inbjudan till Föreningskonferens 28/10 i Jönköping. Nina Klaar och Tina
Andersson deltager.

6. Från SSUK, inbjudan till Hundägarkonferens 27/10 i Jönköping. Skickad till webmaster för att läggas ut på hemsida och sociala medier.
7. Inbjudan till Rasklubbstorg My Dog 2019 i Göteborg. Ordföranden sätter sig ansvarig och skickar in anmälan.
8. Mail från en medlem ang att ha en vattenstämpel på foto till almanackan. Styrelsen
diskuterade och styrelsen beslutade att fotona ska vara utan vattenstämpel. Namn
på fotograf och hund kommer att stå under bilderna ändå i almanackan.
9. Mail inkommit till avelskommittén ang ifrågasättande av uppfödare. Styrelsen är
informerad och kommer att besvara avsändaren.

§ 6. Ekonomi: Det har kommit lite rapporter om nya medlemmar. Annars inget att informera.

§ 7. Kommittéerna:
a) Avelskommittén: Ingen är anmäld till avelsrådsfunktionärskurs då tiden för anmälan har gått ut. RAS ska revideras och läggas in i ny mall. Maja Ärleborg tar det
uppdraget.
b) Redaktionen: Efterlyser fler medhjälpare. Redaktören har slutat.
c) Utbildningskommittén: Inget att informera.
d) PR- & info-kommittén: Info ska gå ut om fler intresserade medhjälpare till kommittéerna.
e) Utställningskommittén: Cathrine Baudeau har avgått. Förslag har inkommit om att
anordna fler utställningar i norr och söder. Styrelsen diskuterade och tycker att vi
får koncentrera oss endast på specialen i dagsläget.

§ 8. Eurasierspecialen 2019: Styrelsen har fått meddelande via en kommittémedlem att
det blir avslag på vår ansökan att ändra plats för utställningen. Ordföranden ska kontakta
SSUK.
Eurasierspecialen 2020: Ansökan är klar och platsen är Tidaholm.
Eurasierspecialen 2021: Ansökan måste skickas in senast 181231.

§ 9. Övrigt: Svar på skrivelse i protokollet från 180902 under §5 punkt 6 ang hälsoregistret.
Det kommer att bli offentligt för alla medlemmar. Det kommer att läggas ut på hemsidan
när det sker.
Ordföranden har sett ett förslag på en dekal och undrar om det kan vara något för våra
medlemmar. Det gäller ”Hund i bil” och där var och en kan välja en bild på sin egna hund
vid sidan om texten. Mer information ska inhämtas om det.
Årsmötet nästa år blir 10/3-19.

§ 10. Nästa möte 21/10 kl 19.30

§ 11. Mötet avslutas kl 22.00.
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Sekreterare
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Malin Nilsson

Justerare
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