Protokoll fört vid styrelsemöte nr 12. 2017
Svenska Perro De Agua Español Klubben;
2017-01-19 telefonmöte kl 19:00
Närvarande: Veronica ”Virran” Tuszkay, Christina ”Ki” Öberg, Jenny Linderoth,
Björn Bäck, Marianne ”Mia” Joelsson, Per-Ola ”Pelle” Israelsson Ulrika Bejker
Ej närvarande:

§ 161 Mötet öppnades
Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte.

§ 162 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 163 Val av justerare
Till justerare valdes Ulrika Bejker.

§ 164 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll från möte 2016-12-15 godkändes och lades till
handlingarna.

§ 165 Kassarapport
Kassaläget är stabilt.

§ 166 Genomgång av uppdragslistan
Följande punkter är pågående;
62 a, 127 f, 126 f 2, 126 f 3,126 f 4, 126 h, 126 j, 158 b, 158 c, 158 d.
Följande punkter är klara;
153 c. Ulrika får i uppdrag att skriva ett svarsbrev till Brattpets vilket blir ett nytt
uppdrag 153 c 1).

§ 167 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan
a)

§ 168 Inkomna skrivelser
a) SKK Organisationsutredning – enkät på SKKs hemsida
Styrelsen fattar beslut om att ha ett extra telefonmöte torsdag 23 mars kl
19.00 för att tillsammans besvara enkäten.

§ 169 Bordlagda ärenden
a) -

§ 170 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK)
a) Redovisning till SKK angående HD. AK får i uppdrag att göra redovisningen
utifrån sammanställningen av avelsdata som AU arbetat fram inför årsmötet.
Svaret ska vara SKK tillhanda senast 31 mars-17.
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§ 171 Rapport och information till och från Perro de Trabajo
a)

§ 172 Rapport och information till och från arbetsgruppen för
Domarkonferens 2018
a) Nästa möte för arbetsgruppen hålls den 2 februari.

§ 173 Planering
a) My Dog - utvärdering av rasklubbsmonter
Rasmontern föll väldigt väl ut. Den var mycket uppskattad och välbesökt alla
fyra dagarna. Montermaterialet förvaras hos Petra Roholt.
b) Planering årsmöte
Läget är under kontroll, de flesta handlingarna är klara. Återstående
dokument är Resultat- och balansräkning samt förslag till budget för 2017.
c) Hur går det med BPH utbildning för lokalombuden?
Inget nytt att rapportera.
d) Ny ansvarig för utställningsresultat – Årets Perro
Styrelsen fattar beslut om att utse Susanne Hall till ny ansvarig för
utställningsresultaten till Årets Perro.
”Pelle” får i uppdrag att informera tidigare ansvarig att en ersättare har
tillsatts.

§ 174 Övriga frågor
a) Information från styrelse – uppfödare.
En diskussion fördes om hur information kan föras ut bättre.

§ 175 Nästa möte
Nästa möte: 2017-02-23.

§ 176 Mötets avslutande
Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse.
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