Protokoll Styrelsemöte 4 /2021
Datum: 2021-09-13
Tid: 17.00
Plats: telefonmöte
Närvarande:
Eva Joelsson
Agneta Hermansson
Solveig Norrman
Maria Pagmark
Ej närvarande:
Christina Hüttner
Peter van der Steen
§1 Mötets öppnande
Ordförande Eva Joelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. För mötet valdes
Agneta Hermansson till ordinarie ledamot.
§2 Val av sekreterare för mötet
Mötet valde Agneta Hermansson som sekreterare.
§3 Val av justeringsman för mötet
Mötet valde Solveig Norrman som justeringsman för mötet.
§4 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§5 Föregående mötesprotokoll
Mötet godkände protokoll 3 som lades till handlingarna.
§6 Ekonomisk rapport
Ekonomin följer budgeten. Medlemsantalet är nu 188 st
§7 inkommande handlingar
medlemsbrev/mail
-Medlem har kontaktat styrelsen ang försäkringspremier gällande skotsk terrier.
-Brev från Svenska Terrierklubben ang Jens Myrmans ansökan om utökning av rasregister.
-Medlem har kontaktat styrelsen och ifrågasatt den tidigare och nuvarande styrelsens
trovärdighet.
-Ansökan om aktivitetsbidrag från medlem ang valpkurs.
-Inbjudan från Västra Kennelklubben och Svenska Mässan om att ställa ut på Rastorget på
My dog.
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§8 utgående handlingar
Svar på mail/medlem
-Svar till medlem ang försäkringspremier gällande skotsk terrier.
-Styrelsen tillstyrker Jens Myrmans ansökan om utökning av rasregister. Ordförande svarar
Svenska Terrierklubben.
-Svar till medlem ang tidigare och nuvarande styrelsers trovärdighet. Styrelsen har
informerat Svenska Terrierklubben.
-Styrelsen har godkänt ansökan och utbetalt aktivitetsbidrag till medlem.
-Styrelsen tackade ja till deltagande på Rasklubbstorget(My dog).
§9Rapporter/aktuella ärenden
-Hemsidan
Ordförande fortsätter att lägga in utställningsresultat
-F B
Man kan konstatera att den trevliga tonen och inläggen fortsätter på klubbens FB-sida.
-Rasspecialen – Utvärdering
Vädret var fint och 39 hundar deltog. Stämningen var god, fina priser och förträfflig mat.
Domaren gav utförlig kritik och tog sig tid med hundarna. Utställningen gick med ca 3000kr i
vinst.
På den negativa sidan kan nämnas avstånd från utställningsplan till klubbhus där matsal och
toaletter fanns.
-Jubileumsutställning 2022
Styrelsen diskuterade att komma med fler alternativ gällande utställningsplats till nästa
styrelsemöte. Lokalavdelningen i Väst fick detta uppdrag.
-Valberedning
Valberedningen kommer den närmsta tiden att kontakta styrelsemedlemmar angående
fortsatt uppdrag.
-Testamente
Nils Olof Frigren har i sitt testamente tilldelat Skottefederationen 10% av sin kvarlåtenskap.
Processen började i maj och är ännu inte klar. Styrelsen diskuterade på vilket sätt man skulle
kunna uppmärksamma detta på Och hedra vår bortgångne medlem Nils Olof Frigren.

Inga övriga frågor

Protokoll Styrelsemöte 4 /2021
§11 Näst möte
Måndag 18/10 kl 19.00

§ 12 Mötet avslutas
Ordförande tackade och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet;
…………………………….
Agneta Hermansson

Justerat:
…………………………

…………………………..

Eva Joelsson
ordförande

Solveig Norrman
ledamot

