Protokoll Styrelsemöte 1/2021

Datum: 2021-02-21
Tid: 19.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

Ej närvarande:

Christina Hüttner
Eva Joelsson
Maria Pagmark
Solveig Norrman

Peter van der Steen

§1 Mötets öppnande
Ordförande Eva Joelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. För mötet valdes
Agneta Hermansson och Maria Pagmark till ordinarie ledamöter.
§2 Val av sekreterare för mötet
Mötet valde Agneta Hermansson som sekreterare.
§3 Val av justeringsman för mötet
Mötet valde Solveig Norrman som justeringsman.
§4 Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkände dagordningen
§5 Föregående mötesprotokoll
Mötet godkände protokoll nr 6, som lades till handlingarna.
§6 Ekonomisk rapport
Medlemsavgifter fortsätter att komma in.
Ekonomin följer budgeten.
§7 Inkommande handlingar
- Medlemsbrev / mail
Medlem har kontaktat styrelsen angående ett inlägg på FB.
Medlemmar har efterfrågat medlemsmatrikel.
- Webbmaster
Brev från webbmaster
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- Skk Utbildning
Skk erbjuder föreningskunskap på distans
§8 Utgående handlingar
- Svar på mail/medlem
Svar till medlem angående inlägg FB
Styrelsen hänvisar till GDPR när det gäller medlemsmatrikel
§9 Rapporter/aktuella ärenden
- Hemsidan
Då nuvarande hemsidesansvarig Leif Gustavsson lämnat sitt uppdrag vill styrelsen framföra
ett stort tack för hans arbete.
Ordförande föreslog att arbetet med hemsidan läggs ut på entreprenad. Ordförande
återkommer med mer info.
-FB
Admin Leif Gustavsson har även lämnat detta uppdrag. Styrelsen tar över Admin uppgiften.
Efter flera överträdelser på vår FB-sida samt flertalet anmälningar på inlägg har styrelsen
enhälligt beslutat att blockera två medlemmar i gruppen.
Admin gruppen lägger ut regler och Netiketten överst på sidan som en påminnelse om
gruppens regler och förhållningssätt
- Möte med SvTek
Ordförande och Christina Hüttner har haft ett rådgivande möte med SvTek.
- Rasspecialen TP
Arbetet pågår enligt planering.
- Jubileet 2022
Inget att rapportera
§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 11 Nästa möte
Ordförande kallar
§ 12 Mötet avslutas
Ordförande tackade och avslutade därefter mötet.
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Vid protokollet
…………………………………………….
Agneta Hermansson
sekreterare

…………………………………………………
Solveig Norrman ledamot

..................................................
Eva Joelsson
ordförande

