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Protokoll: 7 / 2021
Datum: 2021-08-30
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Anm frånvaro:
Susanne Lindberg (SL)
Annika Schröder (AS)
Lena Ahlqvist (LA)
Marianne Lindblom (ML)
Annelie Isaksson (AI)
Jessica Brunell (JB)
Helén Johansson (HJ)
Carita Marmstig (CM) from § 94

Susanne Vähäniitty (SV)
Anneli Åhlén (AÅ)
Magnus Backstig (MB)
Harrieth Sandberg (HS)

§ 86

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.30

§ 87

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes AS.

§ 88

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 89

Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Annelie Isaksson.

§ 90

AU-beslut
Följande AU-beslut har tagits
- att 2 st domartält har beställts, 1 kommer dock skickas tillbaka.
- att 1 st presentkort á 500 sek köpts in för att tacka av Fredrik Bruno SKK/FK.
AU-besluten godkändes av styrelsen

§ 91

Föregående protokoll
Protokoll nr 6/21 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 92

Styrelsen
- Postlista
Hela styrelsen har fått allt tillsänt till sig.
- Ekonomi
Bankkortet har nu införskaffats, maxgränsen är 20.000 sek
Kassör var ej närvarande på mötet så ingen ekonomisk rapport avlagd.
Beslut som tog under § 62 inköp av matrisskrivare, laserskrivare och dator har nu
inköpts. Sign:
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- Föreläsningar / utbildningar 2021 & 2022
ML kommer att ha en föreläsning – återkommer med titel och datum.
Föreläsningen med Ole Frykman ”den gamla hunden”
Detta eventuellt i samarbete med andra specialklubbar/rasklubbar
Är bra om rasklubbarna delar våra föreläsningar på sina Facebooksidor och hemsidor.
Vi måste alla samarbeta.
- Medlemsmöte med rasklubbarnas medlemmar 2021-07-01
Medlemsmötet kunde ha varit lite mer välbesökt.
- Inköp
Beslutades att CN beställer västarna som beslutades inköpas i protokoll 1/2020 §12.
Detta har ej gjorts tidigare med anledning av pandemin.
- KF
Är flyttat till Svenska Mässan, Göteborg 22-24 okrober-2021.
SL är anmäld som delegat, ML är anmäld som åhörare.
- Styrelsen önskar göra studiebesök på Inter Silvi.
§ 93

Domarkonferens 2022
CN har fått listan från SKK och ska skicka kallelse med anmälan till domarna.
Vi får invänta restriktioner och se om det går att genomföra domarkonferensen i
februari 2022, vilket vi naturligtvis arbetar för och hoppas på.

§ 94

Kommittéer /arbetsgrupper
- Avel
Avelskommittén skulle ha genomfört möte 2021-08-26 men har flyttat det så nytt
möte blir 2021-08-31
Har i övrigt inte hänt så mycket i kommittén men de fortsätter att jobba med RAS
- Sociala medier
JB kommer att lägga upp album på utställningsfoton så de även kan läggas över på
Facebook.
- Utställning
Gränna - utställningen flöt på bra. Det var uppskattat att det fanns fotografer på plats.
Det är bra att det inte bara fotas BIR/BIM hundar. Framöver så vore det bra att
eventuellt köpa in den tjänsten eller att ha 1 dedikerad person som bara fotar under
dagen och inte har några andra uppgifter.
Man borde kunna fråga rasklubbarna om de har personer som är villiga att ställa upp
som funktionärer under utställningar.
Södertälje – flöt på bra i det stora hela
Malmö – vi behöver arbetskraft
Moheda – vi vet inte hur det blir med den pga. restriktioner. Vi jobbar på som att den
kommer att genomföras.
Den inofficiella blir ej av om inte restriktionerna släpps. Sign:
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- Mentalitet
Ingen rapport
- Praktiskt arbetande boskapsvaktare
Sommarmötet blev inställt. Nytt datum för detta är satt till 2022-08-27 i Adelöv
§ 95

Rasklubbarna
Maremma – ingen rapport
SOK – Verkar som om de har genomfört sitt årsmöte i samband med utställningen i
Gränna.
Broholmerföreningen – har utställning 2021-09-05
KGBV – har haft möte med SMHK. ML har lämnat posten som revisor.
AI sitter som sammankallande i valberedningen
PM – flyter på
PYS – flyter på
Kuvasz – de hade möte i mitten av augusti. Kuvaszträff 2021-09-11
Deras inofficiella utställning är inställd!
CN kommer att kalla till rasklubbsmöte under oktober.

§ 96

Övriga beslut
Inga övriga beslut.

§ 97

Övrigt
Inga övriga frågor.

§ 98

Nästa möte
Nästa möte blir 2021-09-30 19.00 via Zoom

§ 99

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och mötet avslutades 20.05
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