Protokoll Nr 3/2014
Protokoll fdrt vid telefonsammantriide med Specialklubben

ftr

Shih-Tzu den3l3 2014

Nflrvarande: Ordftirande Harald Andersson, Kassdr Rose-Marie Johansson, Sekreterare Mia Hagman, Oldinarie
ledamot Michael Wikstr0m, Suppleant Christer Gummesson

Adjungerad: Lars Bergkvist & Eva Marie Lindquist, revisorer tom

$ 38

A 1)

Anmiilt ftirhinder: Vice ordf. Hans Almgren
Ej anmiilt fOrhinderl Dan Svtirdh

$ 33 Sammantriidet dppnas

Ordforande hiilsade de ndrvarande vdlkomna och fdrklarade m0tet fiir Oppnat.
$ 34 Val av

protokollfiirare

Utsigs Rose-Marie
$ 35

Johansson

Val av justerare jiimte ordfiirande

Utsfl gs Christer Gummesson
$ 36 Faststiillande av dagordningen

Dagordningen faststdlldes med tilliigg fbr revisorerna efter kassdrens rapport
$ 37 Fiiregfiende

protokoll frfln l0/22014

Godkiindes och lades till handlinsarna
$ 38

Rapporter

A)

Kassiirens rapport
Kassciren gick igenom balans- och resultatrapporter per 2013-12-31.

A 1) Revisorernas rapport

.

Styrelsen bdr anvdnda en aktivitetslista for att siikerhetssliillaatt beslut som fattas ocksi blir

utftirde, som t.ex aIt man missade att sOka bidrag
in med beslutade uppfdljningar och liknade.

o

till Avelkonferensen i tid, att kretsar kommer

Klargdrande angiende ett beslut: Styrelsen kan inte besluta att revisorerna skall kontakta en
krets, Styrelsen kan tillsiitta/avsiitta en kretsledning och dess revisorer men inte besluta om
klubbens revisorer som ar valda av 6rsm6tet lika lite som man kan ha 6sikter ansiende

valberednine vilka ocks6 6r valda av 6rsm0tet."

B)

Ordfiirandesrapport
Inget att rapportera

C)

Sekreterarensrapport
Det hardnande klimatet i samh?illet har tyvtin iiven
nitt vir klubb. Medlemmar som har trakasseras via
telefon och mejl.
Detta iir nigot som sker anonymt' styrelsen ser mycket
allvarligt pi detta och vill p6minna alla
medlemmar att vi lyder under SKK:s reeler.

D)

Rapport AU
Har inte haft n6got mOte.

E)

Medlemsregistratorns rapport
Medlemsantalet ligger p6 strax under 500 medlemmar.

F)

Rapport AK
Inget

G) Rapport UK
Rapport har gl.d,t ut till styrelsens ledamdter och iir iiven utlagd p6
klubbens hemsida.
SKK har godkiint attflyttautsttilrningen fr6n Link0ping till Ronneby
2015.

H)

Bulletin
Tidningen tir phvagatt

I)

gi i tryck

Webbgrupp
Har haft mdte. Maria Enberg har stiillt sig positiv
gamla

O

till

Rapport

till

den nya hemsidan.

frin

att bara behjalpfig med overflyttning fr6n den

kretsarna

Inga rapporter. Ny kretsansvarig kommer att utses efter Arsmdtet.

$ 39 Faststiillande av kretsledningar

Smilandskretsen och Viistras kretsledningar faststiilldes.
$ 40 Skrivelse

frfln Bo Gullmar

Besliits att ordfiirande Harald Andersson besvarar skrivelsen
$

4l Profilprodukter

Klubben har nu ffitt 2 ftirslag fran Brand partner
Besfiits att ta ftrslag w 2 och arbeta vidare med.
Besliits att Christer Gummesson kontaktar Brand ParLner ftir att
$ 42 Program siindag

pi irsmiite

Inget program iir iinnu klart

ftr

sdndasen.

$ 43 Budget
Den foreslagna budgeten gicks igenom.

Besliits att godkiinna den efter n6gra revideringar.

fi

ett konhaktsfbrslas.

$ 44

Ovrigt flrsmiite

Fanns inget att ta upp under denna punkt.
$ 45 Ovriga

frigor

Skrivelse fr6n stockholmskretsen angdende art anviindasig
av SKK:s anmiilningsfunktion och katalogprqgam.
Besliits att bordliigga frdgan

till niista mote for att kunna fi fram kostnader fiir

detta,

$ 46 Nfista mdte

Besliits att ntista mOte ska var den 25/3 2014 kl. l9:00
$ 47 Miitets avslutande

ordfdrande Harald Andersson tackar

ftr

visat intresse och avslutar m0tet.

Vid protokollet

Rose-Marie Johansson
2014-03-09

Christer Gummesson, justeringman
Justerat oen .4S..t..3

...2014

