Svenska Amstaffklubbens styrelsemöte/telefonmöte den 20/5 – 14
Närvarande: Hossein Mohaddes, Helen Sjöholm, Camilla Olsson, Jenny Stein, Cecilia
Benjaminson, Paula Lindquist, Magdalena Berwid & Monica Greve
Frånvarande: Monika Zawadzka
1 Mötets öppnande: Ordförande öppnar mötet
2 Godkännde av dagordning: Protokollet godkänns.
3 Val av justerare: Cecilia Benjaminson väljs till justerare jämte ordförande.
4 Föregående mötes protokoll: Läggs till handlingarna
5 Ordförande
Hossein berättar att han & Patrik har varit ett möte med SKK ang. hur vi bemöter media.
6 Sekreterare:
Inget att rappotera
7 Rapporter
a) Kassör: Kassören har inkommit med informationen att vi har 499 medlemmar
107.613,70 kr på kontot
b) Avels kommitté:
Avelskommiten har rapporterat ang. reglerna om heriditärt fria hundar och vilka
svårigheter som kan uppkomma . Styrelsen har diskuterat ämnet och stå positiva till
fortsatt arbete för centralregistrering för Ataxi.
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c) Tävlingskommittén:
Det röstades genom att Freestyle och Heel to Music klass kommer tilläggas Arbetande
listan.
Allt inför KM 2014 är klart.
d) Utställningskommittén:
Berättar att allt känns bra inför specialen. Podiet kommer inte finnas på plats.
Match-showen har klubben fått ihop ett helt lag. Ett beslut togs genom röstning att 2015
kommer det vara 2 dagars utställning. 1 Offciell och 1 inofficiell utställning uppdelad på
två dagar. UK jobbar vidare med 2015 års special och kommer in med domar förslag.
e) Mentalkommittén:
Berättar att BPH föreläsning Bjuv har ägt rum med positiv respons av dem som
medverkade.
f) Årsboks kommitté:
Helen berättar att information har skrivits ihop och kommer upp på hemsidan.
Shopen:
En offert har inkommit ang. nummerlapps hållare. Styrelsen vill titta vidare på alt.
Ett förslag har inkommit om jubileums pins. Styrelsen ska titta på möjligheten.
Sponsoransvarig:
Riktlinjer för sponsorer/sponsoransvarig gick igenom med lite ändring och läggs till
handlingarna.
8. Övriga frågor:
Titta på olika hemsidor alternativ, och styrelsen beslutar att bordlägga ärendet tills
vidare.
9. Nästa möte Nästa möte i Juni ordförande återkommer med datum.
10 Mötets avslutande.
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