Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7. 2017
Svenska Perro De Agua Español Klubben;
2017-08-24 telefonmöte kl 18.50
Närvarande: Veronica ”Virran” Tuszkay, Christina ”Ki” Öberg, Jenny Linderoth,
Björn Bäck, Marianne ”Mia” Joelsson, Per-Ola ”Pelle” Israelsson, Ulrika Bejker
Ej närvarande:

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

§ 91 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 92 Val av justerare
Till justerare valdes Per-Ola ”Pelle” Israelsson.

§ 93 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll från möte 2017-07-20 godkändes och lades till
handlingarna.

§ 94 Kassarapport
Kassaläget är stabilt.
§ 97 a Aktivitetsbidrag lokalombud Blekinge 2000kr.

§ 95 Genomgång av uppdragslistan
Följande punkter är pågående;
62 a stående punkt på dagordningen, 127 f, 126 j.
Följande punkter är klara;
70 b, 81 b, 81 c, 85.

§ 96 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan
a) Hantering/ justering av uppfödarlistan
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§ 97 Inkomna skrivelser
a) Ansökan om aktivitetsbidrag från lokalombud i Blekinge
Styrelsen fattar beslut om att godkänna ett bidrag om 2000kr.
”Ki” får i uppdrag att betala ut och att meddela lokalombudet.
b) Lokalombud i Småland har problem med publicering av arrangemang
Problemet är hanterat.
c) Presentation av rasen i tidningen Härliga hund
”Virran” får i uppdrag att meddela Härliga hund att SPDAEK för tillfället
avböjer då de är många större arrangemang som är på gång i klubben.

§ 98 Bordlagda ärenden
§ 99 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK)
a) .

§ 100 Rapport och information till och från Perro de Trabajo
a) -

§ 101 Rapport och information till och från arbetsgruppen för
Domarkonferens 2018
a) Rapport från senaste mötet
SKK har beslutat att deltagande klubbar får hälften av det bidrag som
beviljats av SKK från början. 13 funktionärer totalt ska arbeta på
domarkonferensen. Detta på grund av platsbrist i lokalen. 3 sekreterare,
Sussie Signell (sammankallande) Tomas Uneholt (moderator) samt 2
funktionärer/rasklubb, ingen av rasklubbens funktionärer deltar på den egna
rasen.
b) Inbjudan – bifogat i möteshandlingarna
Inbjudan är klar och har skickats ut.
c) Raskompendiet
Färdigställande av raskompendiet brådskar. Ett separat möte för den grupp
som arbetar med raskompendiet bestämdes till torsdag 7/9 kl 12.00.
Veronica får i uppdrag att kontakta SKK och meddela att vi är sena med
färdigställandet av raskompendiet.
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§ 102 Planering
a) Gränna 2017
1) Vilka aktiviteter och funktionärer har vi samt upprättande av schema
Ett schemaförslag sattes upp under sittande möte.
”Virran” får i uppdrag att färdigställa schemat.
Pelle får i uppdrag att publicera schemat på hemsidan.
2) Tältet och soptunnor
Ulrika får i uppdrag att kontakta Gränna angående lån av deras tält och
soptunnor.

§ 103 Övriga frågor
a)

§ 104 Nästa möte
Nästa möte: 2017-09-21 telefonmöte kl 18.50.

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