Styrelsemöte 19/6-2014

Närvarande: Hossein, Jenny, Monik Z, Cecilia, Camilla, Paula, Monika G.

1. Mötet öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare: Hossein och Monika G
4. Föregående protokoll
5. Ordförande: Det har inkommit en dispens ansökan gällande
Hd/Ed. Styrelsen röstar och Jenny Stein och Paula Lindqvist
lämnar en reservation i frågan. Utöver det är det enhälligt JA från
styrelsen. Dispensansökan bifalles.
7.Rapporter
A, Kassör: Klubben har 122 000kr tillhanda på kontot och 500st
medlemmar.
B, Avelskommitten: Har inkommit med en fråga gällande DNA
typing, styrelsen jobbar vidare med detta.
C, Utställningskommitten: Rapporterar från Specialen. Styrelsen
beslutar att avgift för rosett skall betalas tillbaka till de som
sponsrat bästa Avelsgrupp 2014, då det ej blev någon grupp som
deltog.
D, Mentalkommitten: Håller på att planera för ett BPH i Norrland.
E, Tävlingskommitten: Rapporterar från Kmet
F: Årsbokskommitten: Eftersöker bilder från specialen och bidrag
till Årsboken.

8. Au tog beslut att godkänna kostnaden för Monika Z avgift för att
ha hund på sitt rum.
Au har beslutat att godkänna kostnaden för programvaran som
behövs för att sköta hemsidan. Kostnaden avser månadsvis
betalning, 270kr/månad.
9 Bordlagda frågor: Domarförslag som bordläggs pånytt, UK skall
inkomma med förslag till styrelsen snarast så arbetet kan fortlöpa
inför jubileums specialen 2015.
Shopen: Förslag angående jubileums pins. Styrelsen är eniga om
att ha 1 uppsättning som de vinnande hundarna får och 1
uppsättning man kan köpa som minne från 25 år
jubileumsutställningen. Hossein och Paula arbetar vidare med
detta och återkommer med förslag. Denna punkt bordläggs.
På frågan om välkomstbreven skall fortsätta att skickas ut beslutar
styrelsen att de skall enbart skickas ut via mail i fortsättningen.
10. Nya frågor: Inkommit mail ang Årets Show Ast Lista, UK
meddelar att listan har ej uppdaterats då SKK varit sena med sin
uppdatering.
11. Övriga frågor: Paula och Veronica är monteransvariga, och
frågan tas upp hur det ser ut med arbetet med monter för Stora
Sthlm och My Dog. Paula skall kontakta Veronica och sedan
återkoppla till styrelsen hur arbetet går.
Nästa möte blir v.34
Mötet avslutas.

