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Protokoll: 1/2017
Datum: 2017-01-18
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Susanne Lindberg (SL)
Silvana Carlén (SC)
Helén Johansson (HJ)
Ulf Lind (UL) t.o.m. § 9
Annelie Isaksson (AI)
Harrieth Sandberg (HS)
Susanne Vähäniitty (SV)

Ej anmäld frånvaro: Linda Bolin Jämsborn (LBJ)

§1

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.40.

§2

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3

Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Silvana Carlén.

§4

AU beslut
Inga tagna AU beslut.

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll ändras i huvudet till nr 7/16 och datum till 18 november samt att nästa
styrelsemöte är ett telefonmöte den 18 januari. Därefter lades detta till handlingarna.

§6

Inkommande/utgående post
Postlistan gicks igenom och lades till handlingarna.
Utskicket ang. SKK omorganisation måste alla läsa igenom till arbetshelgen.

§7

Ekonomisk rapport
Pengar kommer att fonderas till nästa domarkonferens.
Klubben kommer att göra ett plusresultat för 2016.

§8

Medlemsansvarig
Endast tre rasklubbar har inkommit med komplett redovisning av medlemmar per den 31/12,
medlemsredovisning och medlemsregister, trots påminnelser.

§9

Styrelsen
Inget att anföra.

§10

Kommittéer
Utställningskommittén Lokal ännu inte klar till Karlstad, börjar bli bråttom. SL lägger ut på
FB att SBHK söker utställningsplats
2018 Domare till Norje Boke och Moheda kvar att boka. Vi avvaktar lite och ser om det
kommer några nya domare under året. sign.
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§11

Rasklubbarna
- Berhardinerna har årsmöte den 11 april i Jönköping.
- KGBV har årsmöte 1 april i Karlstad.
- Beslut om att SBHK även i år skänker inteckningskort till rasklubbarna till deras
rasspecialer.

§12

Fullmäktige och Fullmäktigehandlingar
Alla gör klart sina kommittéers verksamhetsberättelse 2015 och 2016 och
verksamhetsplaner 2017 och 2018

§13

Övriga beslut
Inga övriga beslut.

§14

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§15

Styrelsemöten
Nästa styrelsemöte är arbetshelg den 11-12 februari 2017 i Lenhovda.

§16

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 19.45.
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