Protokoll styrelsemöte Dvärgschnauzerringen
2019-04-07
Närvarande:
Helena Andersson Johansson (HAJ), ordförande
Frida Tjernberg (FT), vice ordförande
Katarina Strömberg (KS), ledamot
Johanna Winejo (JW) ledamot (tjänstgörande suppleant)
Anna Rehnberg (AR) ledamot (tjänstgörande suppleant)
Sölvie Linder, adjungerad sekreterare
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av justerar och sekreterare
Katarina Strömberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. Sölvie
Linder valdes att föra protokoll för dagen.
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§5 Inkomna handlingar
• 2019-03-26 Annette Persson, SSPK. Remiss Värdegrund.
• 2019-04-02 Annette Persson, SSPK. Inbjudan till presentation av HDutredningen.
• 2019-04-03 Annette Persson, SSPK. Remiss Regelrevidering Lydnad –
Medlemmarna kommer att få möjlighet att komma in med synpunkter på
förslaget via hemsidan och Facebook.
• 2019.04-03 Annette Persson, SSPK. Regelremiss Rallylydnad. Medlemmarna kommer att få möjlighet att komma in med synpunkter på
förslaget via hemsidan och Facebook.
• 2019-04-03Annette Persson, SSPK. Regelremiss Freestyle Medlemmarna kommer att få möjlighet att komma in med synpunkter på
förslaget via hemsidan och Facebook.
• 2019-04-05 Marie-Louise Schelin. Valphänvisning – antal tillåtna
avkommor. Styrelsens uppfattning är att valphänvisning följer individen
oavsett färg och vilka färger valparna kommer att få. Valphänvisning
kommer ej att bli aktuell i detta fall eftersom tidigare antal avkommor
överstiger 30.
Utgående handlingar
Inga utgående handlingar.

§6 Ekonomi
Avstämning kommer att ske vid nästa styrelsemöte. HAJ kontaktar kassören för
att få underlag.
§7 Styrelsefrågor
•

Rapport från Avelskommittén
Ø Beslutades att en uppfödarutbildning kommer att anordnas under
året till självkostnadspris vilket innebär att kursdeltagarna själva
får stå för litteraturkostnaderna.
Ø Beslutades att ett medlemsmöte kommer att anordnas under
hösten 2019.
Ø Mentalgruppen kommer att få i uppdrag att kontakta Maria Bahne
och att uppdatera hemsidan vad gäller MH och MT. Gruppen
kommer också att inbjudas till ett av styrelsens möten för
avstämning och diskussion.
Ø Gruppen ”Övriga sjukdomar” utökas med ytterligare en person. FT
får uppdraget att finna lämplig person för detta.

•

Rapport från Aktivitetskommittén
Ø Beslutades att det är styrelsen som äger frågan om Cupen
framöver skall genomföras som inofficiell eller officiell utställning
och hur detta skall förankras bland föreningens medlemmar.
Ø Styrelsen beslutade att köpa in priser till Cupen och Rallylydnadstävlingen för totalt 2000 kronor. HAJ sköter inköpen.
Ø Styrelsen beslutade att köpa in 150 st hederspriser som skall
användas under Cupen och till försäljning i Shopen. KS sköter
inköpen.
Ø Beslutades att införa en ny titel – BIW – Best in Work under Cupen.
Detta innebär att de tre bästa ekipagen som deltar i samtliga tre
arbetsgrenar placeras och får pris för sin insats. Bästa ekipaget får
titeln BIW. Förutsättningen är för detta att arbetsgrenarna förläggs
till samma dag under tävlingen.
Ø Beslutades att Aktivitetskommittén får anordna ett fysiskt möte
under våren. Kostnader för resor och mat ersätts. Boendet
anordnas privat.
Ø Beslutades att ersätta Aktivitetskommittén för resor till platsen
där sommarlägret kommer att förläggas.

Ø Lokalombuden har en egen budget omfattande 10 000 kronor.
Varje aktivitet som anordnas skall planeras med en tilltänkt
budget och utfallet skall redovisas efter genomförande till styrelse
och kassör. Överskott går tillbaka till Lokalombuden. Avstämning
med kassören skall ske regelbundet.
Ø Beslutades att köpa in/komplettera staket till agilitybanan.
•

Övriga styrelsefrågor
Ø Beslutades att köpa in ordentliga plastlådor för att förvara Shopens
material i. JW sköter inköpen.
Ø Beslutades att anmälningsavgiften till Cupenutställningen är 250
kronor.
Ø Beslutades att anmälningsavgiften för de arbetande grenarna
under Cupen är 250 kronor vid deltagande i alla tre grenarna.
Anmälningsavgiften är annars 100 kronor/klass.
Ø Beslutades att Frida Tjernberg fortfarande är kontaktperson i
samarbetet med SSPK. Katarina Strömberg kommer framöver att
fungera som bollplank i de frågor som rör arbetande hundar och
tävlingar. FT meddelar SSPK.
Ø Beslutades att nästa fysiska möte för styrelsen kommer att
förläggas den18-20 oktober 2019.

§8 Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till 2019-05-02 kl 19:30.
§9 Mötets avslutande
Ordförande tackar alla och avslutade mötet.
Vid protokollet

Sölvie Linder
Adj sekreterare
Justeras:

Helena Andersson
Ordförande

Katarina Strömberg
Ledamot

