Protokoll styrelsemöte 6/2019
Datum 28 oktober 2019
Tid: kl 19.00
Möte: Telefonmöte
Närvarande
Eva Joelsson, ordförande
Mats Niveborn, vice ordf
Peter van der Steen, sekreterare
Solweig Norrman, ledamot
Agneta Hermansson, Suppleant

Ej närvarande
Christina Hüttner, kassör
Inger Johannesson suppleant

§1. Mötets öppnande
Ordförande Eva öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare .
Möte valde Peter som sekreterare för mötet.
§3 Val av justeringsman.
Mötet valde Solweig som justeringsman.
§4 Godkännande av dagordningen.
Mötet godkända dagordningen.
§5 Föregående mötesprotokoll.
Protokoll nr 5 hänsköts till nästa möte
§6 Ekonomisk rapport.
Christina deltog ej i mötet och har inte lämnad en rapport. En rapport önskas vid nästa styrelsemöte.
§7 Inkomna handlingar.
Mellansvenska - omkring en broschyr. Email skickas vidare till samtliga styrelsemedlemmar som
ska läsa igenom och godkänna, styrelsen är enig om att vi behöver uppdatera broschyr med en
modernare layout.
SKK/CS– Protokoll nr 5 - extra insatt möte gällande den uppkomna situationen kring de Norska
hund sjukdom och som insjuknat och smittofara. Beslut – Att Norska hundar inte får delta på
svenska kennelklubbsarrangemang. Beslutet är tidsbegränsat.
SKK/CS – Protokoll nr 6

SKK - Nomenring till årets bragdhund.
SvTek - Nominering av personer till förtjänsttecken.
Valberedningen – Brev ställt till SF Styrelsemedlemmar angående fortsatt arbete i styrelsen.
Svar före den 30 november.
§8 Utgående handlingar
Protokoll nr 5 är skickad till terrierklubben och webmaster.
Text och bilder från Ale utst är skickad till Eva som är ansvarig för terrierposten.
Ordförande har svarad på frågor från medlem omkring Ferox fond och dess utbetalning till BIS
uppfödargrupp på Skottefederationens utställningar.
Årsmötet och uppfödarmöte är bestämt till den 22 februari 2020. Kallelse och Inbjudan kommer i
SN och på hemsidan.
§9 Rapporter/aktuella ärenden.
SF Syd. Trimkursen blev en succé, med 9 deltagare, god mat och en efterfrågan om fortsättning.
En höstlunch är planerad till den 9 november.
SF Väst. Inget att rapportera. Förberedelserna er i full gång med rasmonter på MyDog i januari
2020.
SF Mellansvenska. Gruppen förbereder en rasmonter på hundmässan i Stockholm i december.
Hemsidan, webbhotell, trimlista, bilder, ”Årets Skotte”, FB.
Webmaster får i uppgift att göra en sida i skottenytt med en julhälsning från styrelsen.
”Årets skotte” listan för 2019 på hemsidan måste ses över den har fel utseende (problemet är att
nuvarande webhotellet One.com bara kan visa jpg-foto och pdf-filer).
Peter fick i uppdrag att komma med ett förslag (poängsystem) för Årets veteran och Årets valp.
SkotteNytt. Till jul numret Peter H kom med en upprop till medlemmarna för att lägga ut info på
kennelnytt spalten var man kan meddela parningar- nyfödda valpar- och nyheter.
Terrierposten. Manusstopp 1 november. Material från lokalavdelningarna har sänds till Eva som
sammanställer och sänder till TP.
Jubileumsår. 2022 Mötet diskuterade kring detta och olika möjligheter. Förslag ifrån styrelsen
kommer att presenteras för genomgång till nästa möte. Mötet är eniga om att vi ska ha en jubileums
kommitté.
SKK - Utbildningar planeras för avelsfunktionär, styrelsefunktioner i avelsfrågor inom ras och
speciell klubbar.
§10 Övriga frågor
Inget att notera
§11 Nästa möte
Nästa möte den 25 november kl:19.00
§12 Mötet avslutas

Eva tackade för ett konstruktivt och bra möte.
Mötet avslutades.

…........................................
Peter van der Steen
Sekreterare
Justeras:
…........................................

……………………………………..

Eva Joelsson
Ordförande

Solweig Norrman
Ledamot

