Protokoll vid styrelses möte nr 3
Datum:15 maj 2019
Tid: kl 19.00
Möte: Telefonmöte
Närvarande
Eva Joelsson, ordförande

Ej närvarande
Mats Niveborn, vice ordf

Christina Hüttner, kassör
Peter van der Steen, sekreterare
Solweig Norrman, ledamot
Inger Johannesson, ord ledamot
Agneta Hermansson, Suppleant

§1. Mötets öppnande
Ordförande Eva öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare .
Möte valde Peter som sekreterare för mötet.
§3 Val av justeringsman.
Mötet valde Solweig som justeringsman.
§4 Godkännande av dagordningen.
Mötet godkända dagordningen.
Inger Johannesson gick upp som ordinarie ledamot för mötet
§5 Föregående mötesprotokoll.
Mötesprotokoll nr 2 som inte nått samtliga hänvisades till nästa möte för godkännande.
§6 Ekonomisk rapport.
Ekonomin följer budget. Räkning för den gamla hemsidan samt avslut har kommit.
153 medlemmar registrerade.
§7 Inkomna handlingar.
Inget att rapportera

§8 Utgående handlingar
Inget att rapportera
§9 Rapporter/aktuella ärenden.
SF syd. Inget att rapportera
SF väst. Inofficiell utställning den 25 augusti 2019. Gruppen gav en lägesrapport.
Pälsvårdskurs datum och annonsen är klart.
SF Mellansvenska. Promenaden den 11 maj i Vilsta naturområde samlade ett 9 tal hundar och lika
många förare. Man hade bra väder det blev en uppskattad promenad med fikapaus och
agilityliknande lekar för hundarna.
Hemsidan, webbhotell, trimlista, bilder, ”Årets Skotte”, FB. Mötet informerades om att nu var
det klart med den nya webblösningen och att webbmastern har börjat jobba med den. Styrelsen
önskar fortlöpande information.
SkotteNytt. Manusstopp den 1 juli
Terrierposten. Manusstopp den 1 augusti.
Jubileumsår. 2022. Inget att rapportera
Skotteshop. Mötet diskuterade om, hur och vad vi skulle kunna erbjuda medlemmarna i en shop
och även hur den skulle kunna finnas med på våra utställningar.
SKK/SvTek. Inget att rapportera. Mötet beslutade att Solweig skall bevaka SKK och Svenska
Terrierklubbens hemsidor för rapport till styrelsen.
Bidrag Eva kom med ett förslag om ett aktivitetsbidrag som kan sökas av medlemmar.
Utbildningen skall vara hundrelaterad och främja rasen. Kursen eller utbildningen skall inte vara
anordnad av SF. Det gäller heller ingen utställning. Mötet diskuterade frågan och kom fram till att
det fanns utrymme i budget för ett sådan förslag. Mötet godkände förslaget.
Nya klubbtitlar Eva kom med ett förslag om nya klubbtitlar. Att kunna bli Klubbmästare i – Spår,
Agility Nosework. Mötet beslutade att stödja förslaget samt att ”Årets Skotte” kommer utökas med
Årets Veteran och Årets Valp.
§10 Övriga frågor. Inga övriga fanns
§11 Nästa möte
Nästa möte den 11 juni. Telefonmöte kl:19.00

§12 Mötet avslutas
Eva tackade för ett bra möte och förklarade det härmed för avslutat

…........................................
Sekreterare
Peter van der Steen
Justeras:
…........................................

……………………………………..

Ordförande: Eva Joelsson

Solweig Norrman

