Styrelsemöte 25/3-2014

Närvarande: Hossein, Cecilia, Monika G, Paula, Jenny, Magdalena,
Camilla.

1.
2.
3.
4.

Mötet öppnande
Godkännande av dagordning – Ja
Val av justerare: Hossein och Jenny
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna

5. Ordförande – Gällande dokumentation kring
lokalombudsinformation åtar sig styrelsen att titta mer ingående på
dokumentet och komma med förslag på ändringar.
Gällande recentioner står styrelsen enig om att ej recensera eller
marknadsföra böcker.
Gällande valphänvisningkraven har styrelsen beslutat att ändra
kravet för Ataxi till att för att få hänvisning skall dokumentation
inlämnas som styrker att valparna ej kan insjukna tack vare att
kombon är som mest clear x carrier.

Rapporter
Inkommen skrivelse: en medlem har inkommit med skrivelse gällande
klubbens förhållningssätt till frågor kopplade till blandras och ej FCI
godkända raser. Styrelsen har bemött frågan.

Kassör: Medverkar ej på mötet, rapport inkommer nästa möte.
Avelskommitten: Inkommande skrivelser ska tas upp med kassör för
planering av uppfödarmöte i sammarbete med avelskommitten.

Utställningskommitten: Klubben står för märkning på det gamla och
kommande pokaler gällande BISS, Årets Show, Årets Uppfödare och
Årets Arbetande.
Skickade dokument skall skickas igen till UK av Jenny Stein.
Olga har avsagt sig sitt uppdrag att hålla i Årets Uppfödare,
Utställningskommitten och Tävlingskommitten tar vid.
Domarförslag till Ras specialen 2015 bordläggs till nästa möte.
Utställningskommitten föreslår att rasspecialen bör läggas i juni 2015
vilket styrelsen tillstyrker.
Angående Specialen kommer HP delas ut och ingen kvalitetsbedömning
kommer att ske.

MH-kommitten: Intresset är lågt inför kommande MH som är bokat
sedan länge. Platsen är Karlstad och datum 3 maj.
Mh-kommitten får i uppdrag att försöka sprida mer information för att
öka intresset för MH/BPH hos klubbens medlemmar. Information skall
delas mer frekvent på klubbens hemsida och facebook sida.
Tävlingskommitten: Informerar att 2 st anmält till Rallylydnads KMet.

Årsbokskommitten: Rapport nästa möte.

Bordlagda frågor: Styrelsen har fått av årsmötet att se över frågetecknen
rörande Hedersmedlemskap. Styrelsen hänvisar till Klubbens stadgar när
det gäller punkten hur ett hedersmedlemskap skall utses.
Punkten huruvida hedersmedlemskap skall hävas i dagsläget röstades det
enhälligt nej.

På punkten riktlinjer för sponsorer/sponsoransvarig skall Hossein se
över dessa och återkoppla till styrelsen.

Sponsoransvarig får i uppgift att dubbelkolla status gällande snugglebag
och återkomma till styrelsen.
Shopen: Förslag för inhandling – Inga förslag har inkommit, styrelsen
arbetar vidare med detta.

Övriga frågor: Styrelsen tar återigen upp att de förtroendevaldas roll
kring sociala medier.

Nästa möte: 22/4 kl. 18.30

