Styrelsemöte måndag 6 juli kl.19.30 via Teams
1.

Mötets öppnande

Marita öppnar mötet.
2.

Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Niklas Johansson väljs till justerare
3.

Godkännande av dagordningen

8a Adjungerad kassör
8b Telefonmötestjänst
11aUppdatering av hemsidan
4.

Föregående mötesprotokoll

Tobias går igenom föregående protokoll.
5.

Information från ordförande

Maritha informerar om att årsmötes protokollet håller på att justeras.
Maritha,Glenn och Börjet administrerar klubbens FB sida.

6.

AU-Beslut

Inget att rapportera
7.

Rapport från kassören

Tobias har fått summor på kontona av Örjan enligt följande (Handelsbanken kr): Sponsorskonto 48 000,
Klubbshop 47 115 Löpande konto 150 760 och fondkonto 106 000 totalt 351 875.
Niklas Johansson har varit i kontakt med Örjan angående sponsring han efterlyser sponsorsavtalen. Han
har konstaterat att Halla PetFood har reklam på hemsidan utan att betala någon sponsring.
8.

Inkommande rapporter/ärenden

8aBeslut om adjungerad kassör
Örjan Strömberg väljs in som adjungerad kassör tills vidare
8b Telefonmötestjänst
Styrelsen beslutar att så snart som möjligt avsluta Tele2 telefonmötestjänsten.
9. Fysisk träff 13-15 Augusti
Börje bokar lämpligt boende för träffen där verksamhetsplan och strategier skall diskuteras.
10.Beslut om avelsråd

Styrelsen föreslår Petra Högberg, Todd Martinsson, Johanna Flinta och Åke Green som avelsråd.
Styrelsen föreslår även Gunnar Pettersson att vara del av avelskommittén.
Tobias skickar förfrågan till svstkl angående de nytillkommna avelsråden.
Diskussion hur nivå 1 HD skall tillämpas gällande röntgade hundar med c eller d höfter. Tobias skickar
förfrågan om att gå till nivå ett gälladen HD till svstkl.
11. Övriga frågor

11aUppdatering av hemsidan
Tobias tar på sig att försöka rensa hemsidan från inaktuell information tillsammans med Bengt.

Tobias säger att vi behöver snarast alla gamla dokument för att komma igång med arbetet.

12. Nästa Möte
Nästa möte förläggs till träffen den 13-15augusti. Ett AU möte läggs 20/7 kl 19:30.
13.Mötets Avslutande
Maritha avslutar mötet.
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