Protokoll styrelsemöte 23 oktober kl 19.00.

Anmält förhinder:Johanna Flinta
Maritha Lithander ansluter till mötet vid §9
1. Mötets öppnande
2. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Gert väljs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.
3. Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
4. Föregående mötesprotokoll.
Gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna
5. Information från ordförande.
-Angående inavelsgraden på hamilton och den forskningsrapport som gått ut.. Ordföranden
har yttrat sig i Jaktjournalen och Jaktmarker och fiskevatten. Kennelklubben har nu gått ut
med en dementi av det som framkommit i denna forskningsrapport.
-Vi kommer att deltaga i Stockholms hundmässa.
.
6. Inkommande rapporter/ärenden
-Inga inkomna ärenden.
7. Finansiell rapport.
-Kassören redovisar klubbens ekonomi
8. Rapport från redaktionskommittén
Tidskriften
-Inget nytt att rapportera från redaktören.
-Ordförande påpekar att vi inte kan ta time out efter att vi gjort ett nummer. Nästa nummer
måste påbörjas så vi inte kommer att få problem på slutet.
-Deadline för nästa nummer är den 12/12.
-Till nästa redaktionsmöte inbjudes de 5 distriktansvariga.
Hemsidan
-Alla i styrelsen hjälper Johanna om vi ser saker som behöver ändras eller tas bort på
hemsidan genom att maila Johanna om detta.
- Hemsidan städas på gammalt material

Stövaren
-Materialet är klart.
9. Rapport från Avelskommittén.
-Någon valpkull mer i år som registreras. Flera förfrågningar börjar komma in.
-Karin redogör lite för den utbildning flera av avelsråden går just nu i SKKs regi.
-RAS
Styrelsen beslutar att godkänna nya uppdateringen av RAS. Karin skickar in den till Owe
Karlsson.
10. Rapport från Medlemskommittén.
Antal medlemmar
-Runt 1150 medlemmar i dagsläget.
Övrigt
11. Rapport från klubb shopen.
-Emrik redovisar vad han har i klubbshopen. Emrik får i uppdrag från ordföranden att göra
en förteckning över antal artiklar och vad dessa kostar. Klart till nästa möte
12. Rapport från rävkommittén
-Inget nytt.
13.Rapport från ansvarig för kontaktpersoner.
Distriktansvariga.
-Genomgång av distriktsansvariga.
Distrikt 1 Emrick Öhlund
Distrikt 2 Tord Hedman
Distrikt 3 Lars-Olof ? med hjälp av Johanna Flinta.
Distrikt 4 Gunder Nilsson
Distrikt 5 Hans Vallgren
Lokalombud
Organiseras efter mötet med distriktansvariga
14.Unghundskampen 2018
-Ej så många anmälningar idag men det brukar alltid komma in i sista stund.
-Vi ska försöka skaffa priser till rimliga kostnader. Ordföranden har sökt bidrag för
Unghundskampen hos SvStK.
Priser: Pejl lottas ut bland samtliga deltagare. Pokal till de 3 första i varje klass och ett diplom
15.Rasmästerskap 2018
-Upplevs inte samma intresse för Raskampen som för Unghundskampen.

Priser: Pokal till de 3 första i varje klass och ett diplom

16.Årsmötet 2019
-Bordlägges till nästa möte.
17. Övriga frågor
-Avtackning av avgående avelsråd
Göran J avtackar Todd vid Har-SM.
-Raskampen mot Norge
-Styrelsen beslutar att Henrik Kårén blir lagledare för det svenska laget och åker med till
raskampen.
-Organisationsplan
-Ordföranden vädjar till alla i styrelsen att läsa organisationsplanen och se vad var och en
har för ansvarsuppgifter och att vi alla tar ansvar för detta.
-Mässor 2019
-Beslut tas att vi deltager på Kall och Elmia 2019.
-Policy för mässdeltagande framtagen.
-Dropbox
-Styrelsen beslutar att köpa plats i Dropbox och alla styrelsemedlemmar har möjlighet att gå
in där.
18. Nästa Möte
-Onsdag den 12/12-18 kl 19.00
19. Mötets Avslutande

