Protokoll vid styrelses möte nr 1
Datum:18 mars 2019
Tid: kl 19.00
Möte: Telefonmöte
Närvarande
Eva Joelsson, ordförande
Mats Niveborn, vice ordf
Christina Hüttner, kassör
Peter van der Steen, sekreterare
Solweig Norrman, ledamot
Inger Johannesson, Suppleant
Agneta Hermansson, Suppleant
§1 Mötets öppnande.
Ordförande Eva öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Val av mötets sekreterare.
Peter valdes till sekreterare för mötet.
§3 Val av Justeringsman.
Mats valdes till justeringsman.
§4 Godkännande av dagordning.
Dagordning godkändes.
§5 Godkännande av föregående protokoll.
Konstituerade protokoll blev godkänd. Och lades till handlingarna.
§6 Ekonomisk rapport.
Christina redogjorde för det ekonomiska läget. Anatomikursen som organiserades av Skottefederation Syd
blev en stor succé och lämnade ett överskott. Därtill kom några nya medlemmar och inbjudna medlemmar.
Ekonomin ser bra ut.
§7. Inkomna handlingar.
1. Välkommen och SvTek handboken.
2. Inbjudan till Avelskonferens.
3. Inbjudan till Terrierfullmäktige
4. Anita Östby, önskan om bifall att starta upp en
lokalkommitté i Öst/Mellansverige
.
§8. Utgående Handlingar.
1. Peter har skickad kontaktuppgifter på nya styrelsen till SvTek och SKK.
2. Svarsmail till Anita Östby angående bildandet av en ny kommitté.
3. Eva Joelsson har anmält sig till Terrierfullmäktige.
§9. Aktuellt/pågående ärenden.

Hemsidan – Mötet diskuterar om eventuelle ändringar och förbättringar på hemsidan. Styrelsen har en
fortlöpande kontakt med webmaster Leif som undersöker möjligheterna.
Peter kom med ett förslag om ha en trimmlista på websidan.
Peter gör ett utkast och återkommer.
Aktivitetsbidrag – Eva kom med en förslag om vi kan locka medlemmarna till att bli mer aktiva
genom en form av aktivitetsstöd för aktiviteter så som uppfödarutbildning, BPH,
Nosework, Spår, osv.
Inget beslut togs.
Välkomstbrev – Eva, frågade om det finns någon typ av en välkomstbrev till nya medlemmar.
Eva kom också med några förslag.
Styrelsen enades om att detta är en bra ide och Eva.tar fram ett förslag.
RAS –

En arbetsgrupp bestående av Eva, Mats och Inger, kommer arbeta med RAS- utvärderingen.

Typstadgar SKK – Inget att rapportera
Jubileumsåret 2020 – Inget att rapportera
§10 Rapporter
Skottefederationen Väst - informerade om sitt fortsatta arbete inför,
utställningen i den, 25/8 -19. Domare och plats är bokad.
Skottefederationen Syd - Inget att rapportera
Skottefederationen Öst/Mellansverige - Anita Östby fick bra respons på sitt upprop omkring en ny
kommitté och den 30 mars har de ett möte, där bl.a namnet till
kommittén kommer att tas upp. För att allt ska gå rätt till är det bra
göra en dagordning och protokoll från mötet, som skickas till
styrelsen. Styrelsen erbjuder hjälp om det behövs.
Pälsvårdskurs - Peter är snart klar med planeringen inför en pälsvårdkurs som är
planerad i vår.
§11 Övriga frågor.
Inga övriga frågor förelåg.
.
§12 Vårens möten.
Styrelsen nästa möten, 15 april ,13 maj och 11 juni. (Kl 19.00).
Frågor som skall tas upp på styrelsemötet skall vara styrelsen tillhanda 1 vecka innan mötet.
§13 Mötet avslutat.
Eva tackade för ett bra möte och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

…………………………..
Peter van deer Steen
Mötessekreterare

Justeras

…………………………………..
Eva Joelsson
Ordförande

…………………………….
Mats Niveborn
Vice ordförande

