Protokoll Telefonmöte

2016-10-25

Närvarande: Kikki Tiestö, Ida Björklund, Sylvia Johansson, Karin Björklund, Anne Svensson, Ulla
Chowdhury, Lena Lindberg, Carola Sehlin Sabel 1-4
Ej närvarande: Göran Hansson, Sofia Karlsson
1. Ordförande Kikki hälsade de närvarande välkomna och inledde mötet
2. Till att justera protokollet valdes Ida Björklund
3. Dagordningen godkändes
4. Avelskommitten har varit iväg på SSPK.s rasutbildning i Västerås. De hade fått mycket beröm för
sin RAS. Avelskommittens arbete fram till nästa årsmöte är att utvärdera RAS när det gäller MH,
HD samt försäkringsbolagens sjukdomsstatistik.
Webbmaster fick i uppdrag att scanna in Hundsport specials artiklar om HD och röntgen och
lägga upp på hemsidan.
5. Ekonomi: Kassörsbytet är genomfört. F.o.m den 21/10 är Lena Lindberg kassör.
Kassa: Sparkonto 49441 kr. Löpande konto: 39000 kr
Det diskuterades om föreningen skulle skaffa företagsswish men tog beslut på att inte göra det
av kostnadsskäl.
6. SKK organisationsutredning/infoträff: Ingen från styrelsen har möjlighet att gå på denna infoträff
som genomförs den 19/11 på 5 platser runt om i landet.
7. Medlemsavgifter: Styrelsen beslöt att ha samma medlemsavgifter 2017 som 2016.
8. Nomineringar: Det har kommit in ett nomineringsförslag till hedersuppfödare från Lotta Sunde.
Styrelsen beslöt att låta avelskommitten ta fram fler nomineringsförslag. De ska vara SSPK
tillhanda senast 30/11 2016
9. Schnauzerbladet beräknas komma ut i mitten av November. Emma kommer att skicka förslag på
upplägg till styrelsen i slutet av vecka 43.
10. Schnauzerkalendern: Diskuterades hur vi ska skicka ut kalendern på enklast möjliga sätt. Beslöt
att kassör Lena tar emot beställningar samt att hon skickar ut dom med hjälp av närboende
styrelsemedlemmar. Sylvia ska göra förslag på annons som ska läggas på hemsidan samt i första
numret av Schnauzerbladet
11. Ronden: Nästa års Ronden blir den 13/14 Maj i Vilsta. Ida Björklund har tagit på sig att vara
ansvarig. Vi alla ska hjälpa till att leta sponsorer.
12. Monteransvariga: På Stora Stockholm så hjälps Kikki, Karin, Lena och Ulla åt att vara ansvariga. I
Göteborg så är monteransvarig Elisabeth Johansson. Sylvia fick i uppdrag att leta efter
reklamgrejor som kan delas ut vid respektive utställning.
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13. Sponsoravtal: Bordläggs till nästa möte
14. Årets hund statuter: De nya statuterna är klara. Sylvia lägger upp dom på styrelsens
facebooksida för genomläsning.
15. Arbetsbeskrivningar: Beslöts att skriva sådana på nästa fysiska möte någon gång i Januari 2017.
16. MH: Styrelsen Beslöt att stryka denna punkt på dagordningen.
17. Sponsring: Styrelsen beslöt att sponsra Schnauzer i västs adventspromenad i November. Kom
upp förslag att även försöka få till lite promenader på andra håll i landet.
18. Övriga ärenden: Inga
19. Nästa möte: Tisdagen den 29/11 kl 19.00
20. Ordförande Kikki tackade alla som varit med och avslutade mötet

…………………………………….
Sylvia Johansson/Sekr

……………………………………
Ida Björklund/ justerare

…………………………………………..
Kikki Tiestö/ ordf

