Protokoll Styrelsemöte 5/2019

Datum: 19 september
Tid: 19.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande
Eva Joelsson, ordförande
Mats Niveborn, vice ordförande
Christina Hüttner, kassör
Peter van der Steen, sekreterare
Agneta Hermansson, suppleant

Ej närvarande
Solveig Normann, ord ledamot
Inger Johannesson, suppleant

§1.Mötets öppnande
Ordförande Eva öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2.Val av sekreterare för mötet.
Styrelsen valde Peter som sekreterare för mötet.
§3.Val av justeringsman för mötet.
Styrelsen valde Mats som justeringsman för mötet
§4 Godkänna dagordningen.
Styrelsen godkände dagordningen.
§5.Föregående mötesprotokoll
Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll.
§6 Ekonomisk rapport
Ekonomin ser bra ut. Christina berättade att skottespecialen i Ale gav ett överskott på ca
12.000 sek.
§7 Inkommande handlingar
-Eva har mottagit ett samtal från en medlem gällande Ferox fonden och dess utbetalning
till BIS uppfödargrupp på Skottefederationens utställningar.
Mötet kunde konstatera att man inte följt statuten i testamentet och beslutade därför
att detta måste rättas till.
- SKK har kommit med inbjudan om delta i rasmonter i Stockholm till Dec.
- Medlem har ansökt om akrivitetsbidrag. Mötet godkände ansökan
- SKK

Seminarium för domar-och CUA

-SKK

Information angående spärren/icke hänvisning på Köpahund.se
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-SKK

Beskattning av utländska domare

-SKK

Inbjudan rasmonter på St Sthlm och My Dog

-SKK

Protokoll nr 4-2019

-SvTeK

information angående Terrierderby 2020

-Studieförbundet inbjuder till ett samarbete som omfattar tex lokaler föreläsningar
annonsering osv
§8 Utgående handlingar
Monter bokad på SKK's hundmässan Stockholm.
Alla info är skickad till kontaktpersonen av SF Mellansvenska som ordnar detta.
§8 Rapporter/Aktuella ärenden


SF Syd. En höstpromenad med lunch planerad, likväl en trimkurs.



SF Väst . Inofficiell utställning den 24 augusti Ale. 50 hundar anmälda. Se
utvärdering nedan.



SF Mellansvenska. En promenad genomförd. Fortsatt planering inför
rasmontern på Stora Stockholm.



Hemsidan . Den nya hemsidan lanserad.



SkotteNytt. Manusstopp 20 oktober. Där behövs mer inlägg från medlemmar



Terrierposten. Manusstopp 1 november. Peter lämnar resultat från Ale utst,
med bilder.



Jubileet 2022. Inget att rapportera



SKK/SvTek. Inbjudan till rasmonter Stora Stockholm i Dec.



Utvärdering SF utställning i Ale.

På plussidan - I stort sett var detta ett lyckat evenemang. Med många anmälda
hundar en trevlig utställningsplats samt många personer som hjälpte till. Trevligt
med sammanslutningen kring lunchen, kaffet och tårtan.
På minussidan – Upplevdes långt från parkeringen till utställningsplatsen.
Den utlovade grillen som brukshundsklubben skulle tillhanda hålla var stulen
vilket inte meddelats.
Många klagomål på osportsligt uppträdande av person vid och intill domarbordet
/tältet, Olovlig påverkan.
9 Övriga frågor.
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Mötet diskuterade den uppkomna situationen vid vår utställning i Ale och beslutade att inte
gå vidare med en anmälan. Överklagan på detta beslut kan bara behandlas om det görs en
skriftlig anmälan till styrelsen.

§10 Höstens möten
Höstens möten 28 oktober, 25 november. Telefonmöte, kl19.00
§11 Mötet avslutas.
Ordförande tackade och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet

…………………………………………………….
Peter van der Steen
Sekreterare
…......................................................
Eva Joelsson
Ordförande

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

