Svenska Amstaffklubbens styrelsemöte/telefonmöte den 22/4 – 14
Närvarande: Hossein Mohaddes, Helen Sjöholm, Camilla Olsson, Jenny Stein, Cecilia Benjaminson &
Monica Greve
Frånvarande: Paula Lindquist, Magdalena Berwid & Monika Zawadzka
1 Mötets öppnande: Ordförande öppnar mötet
2 Godkännde av dagordning: Protokollet godkänns.
3 Val av justerare: Camilla Olsson väljs till justerare jämte ordförande.
4 Föregående mötes protokoll: Läggs till handlingarna
5 Ordförande
Hossein informerar om möte med SKK gällande om media och utsatta raser.
Ordförande informerar om inkomna mail som även genomgås.
6 Sekreterare:
Helen går igenom vad som gäller för lokalombud och klubbens klubbförsäkring.
Det har inkommit mail inbjudan till SM i viltspår. Information ska snarast upp på hemsida och FB
grupp.
7 Rapporter
a) Kassör: Kassören har inkommit med informationen att vi har 112 393,20 kr och 499 medlemmar.
b) Avels kommitté:
Avelskommiten ha inkommit med förslag på plats för nästa föreläsning som styrelsen står bakom.
Det togs även upp ang. ämnet Central registrering på Ataxin som jobbas aktivt med.
c) Utställningskommittén:
Styrelsen får information hur läget är nu inför årets ras special.
Domar förslag kommer att inkomma till styrelsen för Ras Specialen 2015.
UK ska göra en sammanställning till styrelsen och sedan skicka det till arrangören.

d) Mentalkommittén:
Jenny berättar att MH i Karlstad är inställt PGA för få anmälda.

e) Årsboks kommitté:
Helen går igenom hur upplägget ser ut runt års boken.
Det tog ett beslut att boken kommer kosta 250: - . Kennel annonser kommer kosta 650: -/helsida.
Kommittén fick i uppdrag av styrelsen att samma ställa mer information om boken och uppmana folk
att skicka in.
f) Tävlingskommittén:
Tävlingskommittén informerar att vi fått inkomna skrivelser av medlemmar önskemål att lägga till
Freestyle och Heel to Music på arbetandelistan och att Tävlingskommitten skall presentera för
styrelsen ett poängförslag och information kring dessa grenar för att kunna fatta beslut kring om
detta skall införas från och med 2015.
Shopen:
Förslag vad som ska finnas i shopen togs upp och diskuterades och ett beslut togs att det enbart ska
inköpas klubbartiklar. Prisuppgifter ska ses över och inkomma till nästa möte.
AU:
Au meddelar att de har tagit beslut att domarna på specialen ska enbart ha kontakt med
domaransvariga före, på och efter specialen. Domarna kommer att vara boende på hotellet hela
vistelsen i Sverige. Domaransvarig kommer att få middagarna betalt av klubben. Samma regel gäller
även för domaransvariga för KM.
8. Övriga frågor:
Klubben har skickat ut välkomst brev till nya Amstaff ägare som inte kommer från en ansluten
kennel. Det ska ses över vad resultatet av detta projekt blev för 2013.
9. Bordlagt:
Riktlinjerna för sponsoransvarig
10. Nästa möte tisdagen den 25/5 -14 kl. 19:00
11 Mötets avslutande.

Helen Sjöholm

