Svenska Amstaffklubbens styrelsemöte/telefonmöte den 11/2 – 13
Närvarande: Carina Rudebrand, Maria Olivemark, Camilla Olsson, Olga Isaksson, Magdalena Berwid, Monika Zawadzka, Sophia Meyer,
Helen Sjöholm & Jenny Stein.
1 Mötets öppnande: Ordförande öppnar mötet

2 Godkännde av dagordning: Protokollet godkänns med tillägg under övriga frågor

3 Val av justerare: Olga Isaksson väljs till justerare jämte ordförande.

4 Föregående mötes protokoll: Uppläses och läggs till handlingarna

5 Rapporter
a) Kassör: Kassören informerar att vi har är 41 784,33:- på kontot
b) Avels kommitté: RAS-revidering 2012 väntar på att Karin Berggren ska kontroll läsa och godkänna. Den kommer att publiceras i Amstaff Nytt.
Ansökan om hälsoprogram ska tas upp hos SKK 12 Mars 2013.
c) Utställningskommittén: Utställningskommittén meddelar att allt är klart för att börja anmäla till Specialen -13. Domarföreläsning och middag i
samband med Amstaff Specialen ska ej genomföras. Amstaff Specialen kommer i år att sälja rosetter som Hp och Exellent och Very Good. Ett beslut
om att ha podium togs, kommittén får arbeta vidare med detta hur det ska genomföras. Det bestäms att kostnaderna för valpklasserna ska vara
170:-, veteraner gratis och övriga klasser 270:- som tidigare. Det kommer även bli en förhöjd avgift med 50:- från 2013-06-21 fram till 2013-06-

.

28 Från och med 2013 ska poäng för officiella HD och ED resultat, MH/BPH och Ataxi status lägga till i poängsystemet för Årets Show Amstaff.
Information ska uppdateras på hemsidan. Budgetrapport från kommittén ska inkomma till styrelsen senast 3/3-13.
d) Mentalkommittén: Meddelar att de har planerat in 2st MH och 2 st BPH under 2013. Plats och datum inkommer senare. Jenny Stein valdes till
sammankallande i kommittén. Allting för vårens MH/BPH föreläsning är klart utom lokal, Studiefrämjandets lokaler och andra alternativ ska kollas
upp. Kommitténs budget ska inkomma till styrelsen senast 3/3-13.
e) Tävlingskommittén: Styrelsen gav sitt godkännande att ett KM i rallylydnad ska genomföras i samband med Amstaff Specialen 2013. Carola
Lindh & Camilla Olsson får jobba vidare på det och återkoppla till styrelsen vid nästa möte. Statuterna ska ses över igen, det ska förtydligas att man
får poäng för MH eller BPH, inte för båda. Mailadressen astklubben.tavling@gmail.com godkändes. Förslag om att det ska skickas ut
utmärkelser/diplom till framgångsrika tävlingshundar togs upp. Budgetrapport ska inkomma till styrelsen senast 3/3-13.

6 Inkomna skrivelser
Det har kommit in en förfrågan om utökning av rasregister, sökande A C Johansson. Styrelsen ställer sig positiv till detta.
Den 6 april 2013 håller SKK en endagskurs i föreningsteknik för kostnad av 600 kr per person. Det bestäms att Ordförande, kassör och Sekreterare
ska gå, klubbens står för anmälningsavgifterna för utbildningen.

7. Bordlagda frågor
Det togs ett beslut att upphöra utbetalning till tidningsredaktör och webmaster, då det har följt med från föregående
tidningsansvariga/webmasters då dessa inte var medlemmar i klubben. Camilla ska vidarebefordra till de berörda. Ett mail till alla
kommittéer har skickats ut att de inte får använda betaltjänsten för telefonmöten. I mailet finns länkar till gratis alternativ som kan
användas. Carina har varit kontakt med Fredrik Steen. Fredrik blev mycket glad över att få vara hedersmedlem i Svenska
Amstaffklubben.

8. Övriga frågor. Arbetsuppgifterna i nya styrelsen gicks igenom och det poängterades att det är viktigt att vi är ett team. Ett mail ska skickas ut
till alla kommittéer ang. bemötande och skrivande på internet. Det ska även läggas upp på FB sidan. Olga ska g å igenom poäng fördelning om hur
Årets Uppfödare ska se ut. Återkommer med förslag till nästa möte. Styrelsen välkomnar Jenny Tenglin och Sophia Meyer till Informations
kommittén. Sophia ska återkomma med en mailadress. Carina och Olga ska jobba på att starta en Uppfödarutbildning att erbjuda
klubbmedlemmarna. Målet är att starta upp denna till hösten-13. För att försöka att fånga upp nya medlemmar från icke-anslutna kennlar till
Amstaffklubben ska Monika se över ett upplägg för ett brev, Monika ska återkomma med förslag på hur ett sådant brev kan se ut. Monika ska även
se över ett välkomstbrev till nya medlemmar. Styrelsen beslutar att det ska förtydligas i reglerna för Årets Show Amstaff att medlemmar som
skickar in resultat måste vara hundens registrerade ägare hos SKK. Styrelsen godkände att ändra valphänvisningskrav gällande meritering till Good
eller ett genomfört MH/BPH. Klubben har inlett ett samarbete med Studiefrämjandet på riksnivå. Mer information om detta kommer skickas ut till
berörda kommittéer och lokalombud. Carina och Olga ska ansvara för klubbens sida på Facebook.

9. Nästa möte blir slutet av Mars. Carina Rudebrand återkommer med datum.

10 Mötets avslutande.

