Protokoll nr 8, bordlagda frågor vid ordinarie
styrelsemöte med Mellansvenska avdelningen
torsdagen den 22 september 2016, samt vissa
kompletteringar gjorda vid möte 20 oktober 2016
Närvarande:

Anna-Lena Ung ordf
Anna-Lena Ellasdotter
Annette Andersson
Barbro Lundström
Christina Sohlman
Caroline Arogén (via skype)
Åsa Hedin
Anmält förhinder: Mia Borg

§ 100

Mötets öppnande
Ordförande Anna-Lena Ung öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna till
dagens telefonmöte.

§ 101

Till sekreterare för mötet valdes Barbro Lundström

§ 102

Dagordningen från den 22 september 2016 återupptogs

§ 103

Anna-Lena Ellasdotter valdes att fortsätta justera protokollet

§ 104

Redaktionell ändring av prot nr 9 till prot nr 8,
Protokoll nr 7 gicks igenom och lades till handlingarna

§ 105

Susanne Gustafsson redogjorde för ekonomin. Resultatet ser lovande ut inför
årsskiftet. Beslöts att Christina Sohlman tillsammans med en annan person inom
styrelsen fr o m nu utfärdar kassaintyg varje månadsskifte. Detta skickas till
kassören. På förekommen anledning togs våra rutiner upp till behandling.
Beslöts att inte höja priset i cafeterian på Gubbägen eller vi de enstaka andra
tillfällen då det är möjligt och tillåtet för oss att ha cafeteria. Att vi har cafeteria
ska framgå av PM till utställningen. Beslöts att styrelsemedlemmar tar kopia på
reseräkning och övriga utlägg, samt postar originalet tillordförande. Beslöts att
attesträtten vid kontant utbetalning av reseräkning till domare och
ringsekreterare skall gälla för alla ordinarie ledamöter i frånvaro av ordförande
och vice ordförande. Beslöts att i fortsättningen, vid återbetalning av
anmälningsavgift, ta ut en administrativ avgift av 40:- Allt enligt SKK.s regler.

§ 106

Utställning/kommande.
Ringsekreterare i Gnesta är Anki Oscarsson och Anna Rydell för June Wall
samt Pernilla Hallgren Petersson och Lotta Sörbom för Michael Leonard
Bestyrelse: Barbro Lundström, Annette Andersson och Eva Sederholm
Lotta Sörbom tar med domarna från Södertälje där de övernattat, till
utställningen i Gnesta. Beslöts att använda hotell i Arlanda Stad för
övernattning söndag.
Peter Fugelstad kör dem till Arlanda.
Caroline Arogén och Anna-Lena Ung räknar kassorna före och efter
utställningen. För reseräkningarna ansvarar Anna-Lena Ung. Annette ordnar
med kontanter. Mia Borg och Caroline Arogén samt ev Annette, som också gör
potatissallad, bakar till cafeterian. Samling 07.30 söndag.
Tillägg/ändring: Lotta Sörbom var den som körde domarna till Arlanda. Tomas
Carlsson hämtade domarna på Arlanda och körde dem till hotellet i Södertälje
där middag intogs.
Samtliga domare för 2017 är klara:
Eskilstuna 4/2-17 , Philip Langdon , England Stor & Mellan Pudel , Eija
Halonen, Finland , Toy och dvärgudel
Uppsala 28/5-17 Jussi Limatainen Stor och Mellan Pudel, Laurent Lauri
Heinesche, Toy & Dvärgpudel, Båda från Finland
Örebro ; Segersjö 12/8-17 Jo Shepers Stor & Mellanpudel, Zuzana
Větvinská Vršecká, Tjeckien, Toy och Dvärgpudel.
Gnesta 1/10-17 , Roger Bayliss, England Stor och Mellanpudel och Sandra
Dennison , England , Toy och dvärgpudel.
Viktigt att detta förs in i kalendern efter SKK.s godkännande.

§ 107

Anette Andersson meddelar att hon kommer att hålla två kurser för
Stockholmsektionen. Nya uppfödarutbildningen startar i mars i Örebroområdet.
CUA utbildnigen kräver ”brush up”. Christina Sohlman och Anna-Lena Ung
kommer att gå den. Anna-Lena genom STOKK. Rasmontern: Anna-Lena Ung
lägger in material till montern i lokalen Gubbängen. Åsa Hedin lovar att hjälpa
Christina att bygga montern. Bord kommer från Caroline Arogén.

§ 108

Caroline skriver en artikel till PN om glädjen av att vara ett ombud.
Beslöts att anta Therese Lundgren som ersättare för Cecilia Hamilton som
avsagt sig ombudsansvaret i Enköping

§ 109

Verksamhetskonferens/CS. Anna-Lena Ung och Annette Andersson deltar.
Verksamhetskonferens/SPKM. Beslöts att avdelningen ersätter 4 deltagare per
sektion/ombud p g a att det inte anordnades någon konferens under 2015.

§ 110

Anna-Lena Ellasdotter har avsagt sig sitt uppdrag som webbansvarig inom
avdelningen. Beslöts att Mia Borg går in som ersättare och att Barbro
Lundström ersäter Mia Borg som sekreterare. Beslöts att uppdra åt Carina
Enberg att ändra i behörigheterna för FB. Avdelningens webbansvarige ska kuna
administrera samtliga sektioners och ombuds konton.

§ 111

Beslöts att delta med Rasmonter vid Stockholm Hundmässa.
Annette Andersson ansvarar för rasparaden, tema ”kärlek”.
Svar till CS att vi behöver infoblad.
Inkomna skrivelser:
1. Sofia Nandrup ”Domarändring i Bro”
2. SPK Norra, prot nr 7
3 Prot 4, 5 6, årsmötesprot -16
4. Remiss lydnadstävling
5. RAS
6 .Dispens Rallylydnad
7. SKK play
8. Utställningar 2017
9. Malin Hult, påminnelse
10.Inbjudan Rasklubbstorget
11.Forskningsnyheter
12.CS Verksamhetskonferens
13.Norra avd ”verks konf”
14.My Dog
15.Auktorisation exteriördomare
16.SKK Nyhetsbrev
17.Uppsägning medlemskap
18.Prot nr 8, södra avd
19.Verks konf /CS från Södra
20.Utbildn CUA
21.Bet Rasklubbstorget
22.SKK info hundars beteende
23.Avtal med Svedea
24.CS Lilla infobladet
25.KF 2017
26.Nyheter för uppfödare
27.Icke hänvisning(ej pudel)
28.Diciplinnämnden (ej pudel)
29.Prot nr 9 Södra
30.Forskningsnyheter nr 7
31. Projekt hundrasers mentala egenskaper och beteenden
Samtliga skrivelser gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 112

Rapporter
Anna-Lena Ung och Annette Andersson hade möte med valberedningen den 21
september och rapporterade om ett positivt och idérikt möte. Årsmötet 2017
planeras till den 12 februari, och kommer att hållas i Stockholmsområdet.

§ 113.

Frågan om bokning av lokaler m m togs upp. Viktigt att kontrakt tecknas och
följs upp. Ordförande påminner styrelsen om den tystnadsplkt som gäller för en
förtroendevald. Anna-Lena Ellasdotter informerar om Google Drive.
Valberedningen bjuds in att närvara vid nästa möte.

§ 114

Nästa möte: Telefonmöte torsdagen den 6 oktober kl 20.00

Tillägg/ändring: Telefonmötet den 6 oktober blev ändrat till fysiskt möte i
Eskilstuna den 20 oktober.
Nästa möte blir den 21 november kl 17.00
§ 115

Avslutning Anna-Lena Ung tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
……………………….
Barbro Lundström

Justeras:
……………………….
Anna-Lena Ung

…………………………
Anna-Lena Ellasdotter

