Protokoll vid styrelsemöte 2022-10-30 via Zoom
Närvarande

Deltog ej

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

1. Mötet öppnas
Camilla öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen
Godkändes med tillägget Hälsoenkät under punkt 7.
3. Val av justerare
Camilla och Maria valdes.
4. Rapport från ordföranden
Innan förslag om en utställning tas upp måste vi kolla om det finns engagemang att
fullfölja en utställning. Officiella utställningar inom klubben bör cirkulera mellan Skåne,
Väst och Öst. Tidigast 2025 kan Öst ev arrangera en officiell och enligt förslag då ev
tillsammans med Östvenska Terrierklubben. Diskussionen om en utställning i område Öst
nästa år är nu avslutad.
5. Rapport från kassören
Vi gick igenom balans- och resultatrapporten. Ekonomin är stabil. Efter uppfödarmötet
ska vi ha ett möte med revisorn för att få en bättre vy i bokföringssystemet.
6. Rapport från sekreteraren
Anita kollar ang den sk 3-kronan som ska betalas till SvTeK. Styrelsen har beslutat om
nominering till Hamiltonplaketten. Maria rapporterade att inga lokalavdelningar är
intresserade av utställningstältet. Anita har kontakt med Södermanlands KK som ev är
intresserade av att köpa tältet. Beslutades att vi kan sälja tältet för 1200 kr.
Maria fraktar placeringskottarna, täcken, podiet mm till Göteborg. En motion har
inkommit om höjning av anmälningsavgifterna på klubbens utställningar. Motionen tas
upp på årsmötet.
7. Uppfödarmötet
Ett fåtal anmälningar har hittills inkommit. Camilla ansåg att vi ska följa upp och ringa
uppfödarna för att påminna. Anita skickar medlemsregistret till Jenny för samkörning

med registret hon fått från SKK med nya skottägare.
Hälsoenkäten: Agria och Folksam har svarat och skickat material som underlag till RAS.
Övriga bolag har inte svarat. Frågor som ska ingå i hälsoenkäten diskuteras på
uppfödarmötet.
8. Skotte-Nytt
Anita har läst första korrekturet och skickat ändringar/kompletteringar till Peter bl a en
en blänkare om betalning av medlemsavgiften för nästa år. Vi trycker 30 ex extra av
tidningen. Manus skickat till Terrierposten.
9. Hemsidan
Fungerar bra med uppdateringar.
10. Lokalkommittérna
Camilla har haft digitalt möte med Skåne-kommittén. Skåne måste ta fram ett
ramverk för priset Bästa Veteran som ingick i arvet efter Monica Hult. Det är ej
motiverat att anordna en inofficiell utställning nästa år vid Krabberups Slott där hyran
är 3500 kr. Under hösten har en hundpromenad arrangerats vid Krabberup.
Göteborg har haft få aktiviteter under hösten, någon promenad. Man planerar
monter på My Dog.
Öst har arrangerat promenader i Stockholm. Maria tar hand om rasmontern på
Stockholmsmässan. Beslutades att vi beställer 4 extra inträdesbiljetter.
11. Övriga frågor
Frågan om vi ska ta fram skotteprylar och sälja vid tex utställningar tog upp. Infoblad
om rasen finns att ladda ner på hemsidan. Ett mindre infoblad finns sedan tidigare
som Camilla trycker upp.
12. Nästa möte
Blir 28 november kl 18.00 via Zoom.
13. Avslutning
Camilla avslutade möte och tackade alla för visat intresse.
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