Protokoll styrelsemöte 2/2020
Datum 2020-09-08
Tid: 19,00
Möte: Telefonmöte

Närvarande
Eva Joelsson
Christina Hüttner
Peter van der Steen
Maria Pagmark
Agnetha Hermansson.

Ej närvarande
Mats Niveborn
Solweig Norman

§1 Mötets öppnande
Ordförande Eva Joelsson öppnade mötet och hälsar alla välkomna.
För mötet valdes de två suppleanterna Maria Pagmark och Agnetha Hermansson till ordinarie ledamöter.
§2 Val av sekreterare för mötet
Mötet valde Peter van der Steen som sekreterare till mötet.
§3 Val av justeringsman för mötet
Mötet valde Agnetha Hermansson som justeringsman till mötet.
§4 Godkänna dagordningen
Mötet godkänner dagordningen.
§5 Föregående mötesprotokoll
Mötet godkände föregående mötesprotokollet, som lades till handlingarna.
§6 Ekonomisk rapport
Christina berättade att det inte hänt något speciellt sedan sista mötet.
Ekonomin är stabil, klubbförsäkringen och några porton har belastat minussidan
Det har tillkommit 3 nya medlemmar.
Mötet beslutade att de som blivit bjudna som medlem sent på året, får kvarstå som bjudna medlemmar nästföljande år.
§7 Inkommande handlingar
SKK

Hundens Dag
Utställningsaktiviteter

SvTek

Terrierfullmäktige som i år hölls digitalt.
Mats Niveborn var vår delegat.

En medlem frågar om det finns möjlighet att annonsera ”Valpar väntas”
på hemsidan.

Medlem

Medlem har ansökt om aktivitetsbidrag.

§8 Utgående handlingar
Medlem

Mötet beslutade att medlem som önskar få infört på hemsidan/uppfödarlistan
att ”Valpar Väntas” kommer vi kunna tillgodose. Webbmastern ordnar det tekniska.
Uppfödaren meddelar vid vilken vecka beräknad valpning sker, återkommer sedan
med besked om antal och kön. Hör inte uppfödaren av sig inom 2 veckor efter detta
datum så tas notisen om valpar väntas bort.
Medlem har ansökt om aktivitetsbidrag tidigare och erhållit bidraget för samma/uppföljning kurs och hund som denna ansökan avser. Mötet beslutade därför att inte
godkänna ansökan.

§9 Rapporter/aktuella ärenden
SF Lokalavd. Syd Inget att rapportera
SF Lokalavd. Väst. Beslut att inofficiell utställning skall äga rum den 28 augusti 2021.
SF Lokalavd. Mellansvenska. Inget att rapportera
Hemsidan Mötet är överens att visa saker kan ta bort från hemsidan. Mötet diskuterar om förbättring eller ändring på hemsidan. Fortsättningsvis försöker vi att hitta en medhjälpare till webbmastern som stöd. Maria kontakter någon som hon känner.
SkotteNytt.
20 oktober 2020 är deadline
Agneta kom med ett förslag om att göra tema i varje SN. Teman som på förhand annonseras ut på
hemsidan, så det kanske underlättar för folk kan skriva mera. Styrelsen tyckte att det är en bra ide
och starta detta i nästa år 2021. Mötet rosar insatsen av Peter Hewitt för sitt arbeta.
Terrierposten. 1 november är deadline. Eva och Peter ser över texten.
Jubileumet 2022 Skottefederationen firar sitt 50 års jubileum. Mötet beslutade sig för en inofficiell
utställning. Grundet till detta är de höga omkostnaderna för en Cert utställning.
Mötet bildade en arbetsgrupp från styrelsen och medlemmar för att påbörja organisering till jubileumsutställning/fest.
RAS Inget att rapportera
Fototävlingen.

37 stycken bilder inkom till tävlingen och styrelsen har tagit fram 3 vinnare. Samtliga bilder kommer att blir publicerade i nästa SN. (Förtydligande: ingen bild insänt av styrelsens medlemmar var
med i röstningen). Eva köper priser till de 3 vinnarna.

§10 Övriga frågor.
Ingen
§11 Nästa möte.
Beslutas om nytt möte om cirka 8 veckor.
§12 Mötet avslutas.
Eva avslutade mötet och tackade alla deltagare.

………………………….
Peter van der Steen
Sekreterare

……………………………..

……………………………………..

Eva Joelsson

Agnetha Herrmansson

Ordförande

suppleant/ tf ledamot

