Svenska Amstaffklubbens styrelsemöte/telefonmöte den 1/7– 13
Närvarande: Nina Rudebrand, Camilla Olsson, Magdalena Berwid, Monika Zawadzka, Sophia Meyer, Helen
Sjöholm & Maria Olivemark.
1 Mötets öppnande: Ordförande öppnar mötet
2 Godkännde av dagordning: Protokollet godkänns.
3 Val av justerare: Sophia Meyer väljs till justerare jämte ordförande.
4 Föregående mötes protokoll: Läggs till handlingarna
5 Ordförande
Nina tog upp diskussion ang. Amstaff nytt och web tidning. Helen ska kontakta web tidning företaget och andra
rasklubbar för att få mer information hur en tidning kan se ut. Styrelsen tog ett beslut att uppfödare som har
varit inaktiv inom avel i fem år får fortfarande vara kvar på uppfödarlistan. Uppfödare listan kommer att
uppdateras med vilket årtal kenneln hade sin första kull och hur många kullar de har haft. Det togs även ett
beslut om att äldre valpar/vuxna hundar (omplacering) är öppen för alla medlemar. Nina berättade att hon har
beställt ett mönsterkort för brodyr med Amstaffklubbens logga. Helen har fått i uppgift att ta reda på vad det
kostar att trycka upp funktionärs tröjor till klubben. Utställnings kommitteen har tagit på sig att kontakta
Svenska Terrier klubben ang. samarbete att anordna Nationell utställning. Det tog ett beslut att
klubbförsäkring ska tas. Ett beslut togs att klubben kommer ha årets uppfödare. Väntar på Olga ska inkomma
hur poäng uppdelningen ser ut. Styrelsen är överens om att nästa delmål för rasen är att införskaffa krav för
genomfört MH/BPH på föräldradjur för att få valphänvsning via klubbens websida. Exakt datum för
uppdateringen bordläggs inför kommande möte Klubben kommer under hösten att lägga fokus på att
informera medlemar om BPH genom föreläsningar.
7 Rapporter
a) Kassör: Kassören informerar att vi har är 77 842,73: - på kontot.
b) Avels kommitté: Kommer ge ut information om de nya registreringsreglerna på Amstaff specialen
c) Utställningskommittén: Sophia har ordnat med låne tält till Specialen. Mät sticka kommer finnas på plats.
d) Mentalkommittén: Monika och Magdalena berättar att intervjun med Ken Lundahl är gjord. Matrialet
kommer skickas till tidnings ansvarig när alla bilder har inkommit.
8. Övriga frågor. Styrelsen försökte ha mötet genom Skype. Men det fungerade tyvärr inte. Uppfödarlistan är
genom gången så att medlemskap finns på dem som står med. Monika ska stämma av om valpmedlemskapen
är betalda av dem uppfödare som haft valpar under första halvåret.

9. Nästa möte blir i augusti.

10 Mötets avslutande.

