Protokoll Styrelsemöte 3 /2021

Datum: 2021-05-04
Tid: 19.00
Plats: telefonmöte
Närvarande:
Eva Joelsson
Christina Hüttner
Agneta Hermansson
Peter van der Steen
Solveig Norrman
Maria Pagmark

§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.
§4 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§5 Föregående mötesprotokoll
Mötet godkände protokoll 2 som lades till handlingarna.
§6 Ekonomisk rapport
Ekonomin följer budgeten. Medlemsantalet är nu 179 st.
§7 Inkommande handlingar
- medlemsbrev/ mail
Medlem har kontaktat styrelsen med en begäran om digitalt årsmöte.
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§8 Utgåendehandlingar
- Svar på mail / medlem
Svar till medlem angående begäran om digitalt årsmöte.
§9 Rapporter/ aktuella ärenden

Digitalt årsmöte
Med brevet om begäran att genomföra ett digitalt årsmöte följde en namnlista på 61 st
medlemmar, som önskar ett digitalt årsmöte. Vid genom gången av listan fann vi flera som
inte var medlemmar (inte betalat sin medlemsavgift). Mötet beslutade att meddela detta
genom ett ”Öppet brev” på Hemsidan och FB samt via mail.
Det finns medlemmar som hört av sig till styrelsen och säger sig inte förstått vad man sagt ja
till. Påtryckningarna har varit starka och många så att man till slut givit med sig. Styrelsen ser
allvarligt på det inträffade, att man ringt runt till medlemmar och valpköpare. Det har även
förekommit mailkontakt med valpköpare utanför Sverige.
Hemsidan
Arbetet med den nya hemsidan, börjar bli klart och kommer kunna läggas ut under vecka 18
eller 19. Det har varit mycket arbete med att sortera och flytta på materialet från den gamla
hemsidan, som i mycket saknade struktur. Det fanns mycket material att ta vara på men
även en del nytt har tillkommit.
FB
Det är en god ton, och trevliga inlägg, vilket vi fått mycket uppskattning för.
Jubileumsutställning 2022
Diskussioner kring en jubileums bok/häfte om vilka som skulle kunna tänkas ingå i den
gruppen. Några namn kom på förslag och skall tillfrågas.
§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§11 Nästa möte
Ordförande kallar
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§12 Mötet avslutas
Ordförande tackade och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet:
……………………………….
Agneta Hermansson
Sekreterare

Justerat

…………………………….:

……………………………….

Eva Joelsson
Ordförande

Solveig Norrman
Ledamot
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