Protokoll vid styrelsemöte 2022-04-05 via Zoom
Närvarande

Ej närvarande

Camilla Ravenna, ordförande
Maria Pagmark
Ulrika Anderberg
Anita Östby, sekreterare
Jenny Holgersson
Lena Källman Larsson
Brita Freudenthal

1.

Mötet öppnas
Camilla öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2.

Dagordningen
Godkändes.

3.

Val av justerare
Lena Källman Larsson valdes.

4.

Rapport från ordföranden
Ingen särskild rapport.

5.

Rapport från kassören
Lena har gåN en distanskurs i bokföringsprogrammet Hogia. Kostnad 395 kr,
vilket godkändes.
Återbetalning ska ske Sll dem som betalat in för uppfödarlistan.
EN nyN konto ska öppnas för lokalavd Syd där arvet eUer Monica Hult ska säNas
in. Enligt hennes testamente: ”Det är min uNryckliga vilja aN den del av min
kvarlåtenskap (100 000 kr) som Sllfaller SkoNefederaSonen Syd skall användas
för aN bekosta priset Sll bästa veteran i deras årliga utställning samt aN det skall
användas för inköp av läNare förtäring vid styrelsemöten. Det är också min
uNryckliga vilja aN deNa legat ej får utnyNjas av huvudföreningen utan aN det
endast skall komma SkoNefederaSonen Syd Sllgodo”.

6.

Rapport från sekreteraren
Inkommen informaSon från SKK och SvTeK vilka övriga i styrelsen fåN sig
Sllsända. Årsmöteshandlingarna förutom protokollet saknas for^arande.

7.

SkoHe-NyH
Ligger för tryck och distribuSon före påsk.

8.

Hemsidan
Hemsidan ska kompleNeras med kontaktpersoner för syd, väst och öst. För syd
är det ChrisSna Fogelmark och Christel Cahlås och för öst Ulrika Anderberg och
Maria Pagmark. För väst är det inte klart än.

9.

LokalkommiHérna
Promenader i öst har arrangerats under våren i Stockholm.

10. Jubileumsutställningen
Kostnaden för aN framställa layouten för jubileumsskriUen 2000 kr för 20 sidor, 4000 kr
för 40 sidor och 3000 kr för 30 sidor. Tryckning och distribuSon Sllkommer. Beslutades
aN sälja annonsplatser i jubileumsskriUen, 700 kr för en helsida i färg och 500 kr för en
halvsida. Det kommer även ﬁnnas möjlighet aN annonsera i katalogen för 200 kr för en
halvsida (svartvit). Den engelska versionen av inbjudan skickas Sll våra nordiska länders
kontaktpersoner för rasen. Klubbens hedersmedlemmar ska bjudas in aN delta i
middagen. Beslutades aN köpa in eN tält för 1899 kr. Två ringsekreterare är bokade.
Present Sll domaren är klar. Patricia Eriksson kontaktas för aN ta fram förslag Sll priser
och roseNer.
1.

Övriga frågor
Framfördes förslag om aN skapa en QR-kod för aN läsa av informaSon på
hemsidan. Jenny utses aN räkna Årets SkoNe samt ta fram regelverket om Årets
Veteran, Årets valp samt Årets uppfödare. Jenny skickar ut länkar Sll RAS.

2.

Nästa möte

Blir den 26 april kl 19.00 via Zoom.
1.

Avslutning

Camilla tackade alla och avslutade mötet.
Vid protokollet
Anita Östby
Justeras

Camilla Ravenna

Lena Källman Larsson

