Svenska Amstaffklubbens styrelsemöte/telefonmöte den 9/4– 13

Närvarande: Carina Rudebrand, Camilla Olsson, Olga Isaksson, Magdalena Berwid, Monika Zawadzka,
Sophia Meyer, Helen Sjöholm & Jenny Stein. Maria Olivemark anslöt sig 19.05.
1 Mötets öppnande: Ordförande öppnar mötet
2 Godkännde av dagordning: Protokollet godkänns.
3 Val av justerare: Magdalena Berwid väljs till justerare jämte ordförande.
4 Föregående mötes protokoll: läggs till handlingarna
5 Ordförande
Lokal har preliminär bokats till uppfödare/medlemsmöte 26 Maj (Informationsmöte Nya registrerings
bestämmelser. ) Ser över om vi kan få med en föreläsare. Väntar på offert ang. nya klubbkläder.
Lokalombuds riktlinjer håller på att revideras så samma regler gäller över hela Sverige. Ordförande
berättar vad som gick igenom på ordförande utbildningen. Budgeterna gås igenom från
kommittéerna och godkänns. Beslut togs att stödmedlem ska finnas för medlemar för 100: -/
medlems år. SKK är informerade och hemsidan ska uppdateras. Regler & ett beslut angående
vandringspokalen gick igenom och ska uppdateras på hemsidan. Riktlinjer beslutades om
valphänvisning/Äldre/vuxna hundar. Olga ska gå igenom och förtydliga att all annonsering genom
Amstaffklubbens på äldre valpar/hundar måste vara SKK registrerade.
6 Sekreterare
Sekreteraren går igenom viktiga regler gällande Arkivering.
7 Rapporter
a) Kassör: Kassören informerar att vi har är 43031: - på kontot. Monika har varit i kontakt med SKK
om förenings försäkring. Kommer vidarbefodra information till styrelsen. Frågan bordläggs till
nästkommande möte.
b) Avels kommitté: Ska uppdatera reglerna inför de nya avel resektioner. Ska även titta på om det
finns intresse av någon att gå avelsfunktionär utbildning i höst.
c) Utställningskommittén: Styrelsen gav sitt godkännande att 60 ST HP rosetter och 50 kataloger ska
köpas in till Amstaff Specialen för försäljning. Det läggs beslut på att Good/Sufficient & Disq/Kep ska
även finnas vid bedömning på Svenska Amstaff Specialen.

d) Mentalkommittén: Har varit kontakt med Karlstad brukshundklubb för anordnande av BPH till
våren 2014. Monika och Magdalena ska intervjua Ken Lundahl.
e) Tävlingskommittén: PM till Rallylydnads KM klart och skickat till webmaster.

8. Övriga frågor. Carina ska kontakta tidningsansvarig och tillsammans se över om billigare tryckeri
finns.

9. Nästa möte blir början av maj. Carina Rudebrand återkommer med datum.

10 Mötets avslutande.

