Dagordning styrelsemöte måndag 28 juni kl.19.00 via Teams
Närvarande:Maritha, Börje, Tobias, Glenn, Kjell, Nicklas Johansson
1.

Mötets öppnande
Maritha hälsar välkommna

2.

Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Glenn vald till att justerar dagens protokoll
3.

Godkännande av dagordningen

12A Tillägg diskusion om avelsråd. Under punkten övrigt var är alla dokument från gamla
styrelsen.
Under punkten övrigt diskusion om fysisk träff i augusti. Under punkten övrigt administratörer av
hemsida och facebook sida?
4.

Föregående mötesprotokoll

Tobias går igenom föregående protokoll.
5.

Information från ordförande

Maritha informerar om att hon har skickat protokollet till Skkföreningsstyrelse. Hon har försökt få
årsmötes protokollet justerat hos Skk. Marita får i uppdrag att försöka skynda på processen så att
kassören kan börja arbeta. Maritha sänder protokollet till Tobias och Bengt för justering.
6.

AU-Beslut

Inget inkommet
7.

Rapport från kassören

Inget att rapportera eftersom årsmötes protokollet saknas.
8.

Inkommande rapporter/ärenden

Inget inkommet
9.

Unghundskampen 2021

Unghundskampen beslutas att genomföras under v42-43. Bekräftelse på anmälan ska skickas till
hundägaren. Diskusion om hur resultat skall redovisas innan eller efter kollegie hundägaren tar
ansvar för att resultatet kommer in till föreningen?
10. Rasmästerskap 2021
Rasmästerskap läggs v44-45.
11. Rapport från redaktionskommittén
Maritha ber Bengt att lägga ut på hemsidan att vi söker material till nästa tidning.
Presentation av styrelse, kommiter och avelsråd i nästa nummer.

12A Förslag om avelsråd
Vid förra mötet bestämdes att Marita skulle tillfråga tre personer som skulle vara avelråd. Maritha

har inte gjort detta utan istället tillfrågat Åke Gren och Johanna Flinta. Nu bestämdes

att Tobias tillfrågar Todd Martinsson och Gunnar Pettersson, Maritha tillfrågar Petra Högberg.
Frågan tas upp igen vid nästa möte viktigt att avelskommittén blir färdig bildad och kan starta sitt
viktiga arbete. Förslag att i framtiden att ha fem avelsråd.

12Rapport från Avelskommittén
Inget att rapportera eftersom att kommiten inte haft något möte än.
13. Rapport från Medlemskommittén
Maritha sänder material med nytillkomna stövarägare och medlemslistor till Börje.
14. Rapport från klubb shopen
Kjell har varit i kontakt med Emrik och skall hämta sakerna inom kort. Kjell har även kontaktat
Karin Åström angående priser till kamperna.
Diskusion om ett fristående konto där Kjell själv kan kontrollera betalningarna vid försäljning.
15. Rapport från rävkommittén
Inget att rapportera
16. Övriga frågor
16,1 Var är alla dokument från gamla styrelsen
Det digitala molnet skall fyllas med alla gamla dokument Maritha kontaktar föregående styrelsen
för att se till att detta blir gjort.
16,2 Fysisk träff i augusti
Maritha ser till att ordna en plats där vi kan träffas 13-15 augusti beslut vid nästa möte.
16,3 Administratörer av hemsida och facebook sida
Beslut om att hemsidan rensas från inaktuella saker.
Vi skall försöka koppla samman hemsidanmed FB sidan Maritha pratar med Bengt.
Marita skall ordra administrationen på FB, ordförande mailen och webbmaster så att styrelsen får
kontroll över dessa.
Beslut om att ordf, sekr och kassör har var sin mail oberoende av varandra Maritha rådfrågar Leif
Lundholm.
17. Nästa Möte
Nästa möte 6/7 kl 19:30
21.Mötets Avslutande
Maritha avslutar mötet
Vid protokollet
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