Protokoll Styrelsemöte (telefonmöte)
Dvärgschnauzerringen 2019-03-19
Närvarande:
Helena Andersson Johansson (HAJ)
Frida Tjernberg (FT)
Katarina Strömberg (KS)
Monica Andersson (MA)
Catarina Alwall Svennefelt (CAS)
Johanna Winejo (JW)
Sölvie Linder

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
sekreterare (adj)

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av sekreterare och justerare
Frida Tjernberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Sölvie Linder (adj) utsågs att föra dagens protokoll.
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§5 Inkomna handlingar
§5 Inkomna handlingar
• 190225 Bisse Falk Uppdatering av lista PRA Typ B
• 190225 Katarina Paulsson Ny mailadress Affenpinscher
• 190226 Annette Persson, SSPK Nytt angående ISPU
• 190226 SKK Nya ägare Dvärgschnauzer
• 190227 Bisse Falk Ny uppdatering PRA
• 190228 Nya ägare Dvärgschnauzer
• 190301 SKK Ny medlemslista
• 190301 Annika Sjöblom Uppdatering av ny styrelse till SKK
• 190301 Annette Persson SSPK Uppdatering av ny styrelse till
SKK
• 190305 SKK Nya medlemmar Dvärgschnauzerringen
• 190305 Annette Persson, SSPK Protokoll från SSPK
• 190307 SKK Nya ägare

• 190311 SKK redovisning betalningar. Vidarebefordras till
kassören.
• 190311 Annette Persson, SSPK Fullmäktigeprotokoll
• 190311 Bisse Falk Reseräkning. Vidarebefordras till kassören.
• 190312 Annette Persson, SSPK Ny utbildning för tävlingssekreterare
• 190312 SKK Nya ägare
• 190318 SLU Forskningsenheter 3 Framtidens djur
• 190318 Annette Persson, SSPK CUA-utbildning i VAKK-regi.
Utbildningen har ett fåtal platser kvar att erbjuda. Beslutas att
ingen i styrelsen anmäls.
• 190319 Maria Landegård Redogörelse från uppfödarmöte i
Sundsvall
• 190319 SKK Nya ägare
Utgående handlingar
Inga utgående handlingar rapporterades under dagens möte.
§6 Ekonomi
Ordförande meddelade att det inte finns något aktuellt att rapportera
kring ekonomin för närvarande.
§7 Styrelsefrågor
• Rapport från avelskommittén
Inget nytt att rapportera.
• Rapport från aktivitetskommittén
Aktivitetsdagen i Fagersta 2019-03-09 blev mycket lyckad och
hade många besökare som kunde pröva på olika aktiviteter.
Arrangörerna gjorde ett mycket gott arbete och styrelsens tack
framfördes under dagen.
Sommarlägret är under planering och kommer att genomföras
8 – 11 augusti 2019. Lägret kommer att förläggas utanför
Nyköping. Campingplatser, vandrarhem och stugar har redan
nu preliminärbokats för deltagarna.
En rallytävling kommer att genomföras i september 2019 och
planeringen är i stort sett klar. En ansökan till SBK har gjorts i
syfte att få till en officiell tävling. Två nybörjarklasser kommer
det att bli. Även en ansökan om att göra tävlingen till ett Agria-

kval har gjorts. Vilka priser som skall användas kommer att
diskuteras på nästa styrelsemöte.
• Lokalombuden
Inget nytt att rapportera.
• Övriga styrelsefrågor
o 9 personer är anmälda till helgens aktivitet i Lenhovda.
Programmet ser mycket bra ut. HAJ kommer att livesända delar av dagen via Face-Book.
o Planering av det fysiska mötet och dagordning för detta
kommer att HAJ att hålla i. Extra påminnelse om att alla i
styrelsen tänker till kring hemsidan och innehållet i den.
Om någon vill lyfta frågor till mötet skall HAJ kontaktas.
§8 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 7 april 2019 (fysiskt möte).
§9 Mötet avslutande
Ordförande tackade för dagens möte och avslutade mötet.
Vid protokollet
Sölvie Linder
Adj sekreterare
Justeras:
Helena Andersson Johansson
Ordförande

Frida Tjernberg
Vice ordförande

