ProtokoU nr 8/2018

~-~

Omför.ande M~

~ f et'la Nllsson-Kerttu. i .~

\\1't&Ström.. OroiflSl'le' ~fan\{}t~r R~ •Ma~ ~t-.J..r.ssi..'\,.
ik.~'nm. un~O{ss,-.)n. S,taffan t~...:"1, tt.d~ Al.'n,~re~

~ t e r . . Mia Hag~n. Petra fixslund

§ 93 Mötets öppnande

Michael håtsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 94 Vai ..-.. paotof.otiörare

Utsågs Ma@dalena Nilsson-Kerttu
§ 95 Val av juster.are jämte ordförande

Utsågs K.athlieen Berggren
§ 96 Faststältaude av ~

Dagordningen fastställdes.
§ 97 Föregående mötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna.
§98Rapportet

A/ Ekonoms rapport
Rose-Marie gidc igenom balans- och resultaträkningarna .

8/ Rapport från ordförande
Har skickat ut en arbetsbeskrivning för alla poster i klubben som skaU ses över och
kompletteras. Informerade om fråga ang blandrasavet

Informerade om att vi idag har 2 olika webbhotell.
Styrelsen beslutar att endast 1 Skall användas i fortsättningen.
B/ Rapport från sekreterare

Inget

D/ Rapport från medlemsregistratom
391 medlemmar

E/ Rapport från AU
Inget
F/ AK

Har haft ett möte. Skall hitta en fråga som man kan svara anonymt på via nätet. Jobbar med
rekomendationer gällande hanhundsanvändning.
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G/ UK
Lagt fram förslag till styrelsen ang motionen från årsmötet gällande juniortopphstJn,

H/ Bulletinen
Kommer snart ut till våra medlemmar

I/ Webbgrupp
Inget

J/ Rapport från Kennelregistret
Ser över kennelregistret på hemsidan.

K/ Rapport från Aktivitetsansvarig
Varit i kontakt med Marie i västa och skall starta upp en rallylydnadsgrupp där. Kommer
kontakta kretsarna efter sommaren.

L/ Rapport från kretsarna
Rapporter har inkommit från: Mellersta Norra, Närke/Värmland, Väst ra, östra, övre Norra
och Stockholm.

M/ Ansvarslistan
Gicks igenom.
§ 99SST50år

Uk kommer ha övergripande ansvar i planeringen och anordnande av
Jubileumsutställningen. Informerar styrelsen fortlöpande.

Styrelsen beslutar: Att den kommer anordnas i samband med midvinterspecialen i Sala
Folketspark 2019. Klubben kommer stå för 1/3 del av hyreskostnaden för lokalen. övriga
beslut tas efter kostnadsförslag inkommit.
§ 100 Södra Kretsen

Styrelsen beslutar att godkänna Anette Fogelberg som kretsombud för södra kretsen.
§ 101 Webbmaster

Styrelsen beslutar att linda Lindqvist kommer ta över som webbmaster.
§ 102 Anmälan Utställning

om extern hjälp för anmälan till utställningar skicka åter till den föreslagna
utställningsservicen för ett klargörande ang GDPR.
§ 103 Domarkonferens

Pudelklubben är intresserade av att anordna konferens tillsammans med oss 2021.
Diskuteras lämpliga datum.

Styrelsen beslutar att vi ansöker om domarkonferens tillsammans med pudelklubben. Hans
blir kontaktombud mot pudelklubben.
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§104 övriga frågor
Inget.
§ 105 Nästa möte

2018-08-07, 2018-09-11 kl: 19.00
§ 106 Avslutning

Michael tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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