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Telefonmöte
Närvarande:

Annika Jansson (Ordförande)
Pekka Nykopp
Marie Gellerstam
Anna-Karin Widén
Sofia Sandström
Kristin Kristvinsdôttir
Marie Eriksson
Hilda Eriksson
Josefine Lampinen
Jeannette Lindblad (Sekreterare)
Malin Westlin (1. Suppleant)
Ann Rosdahl (2. Suppleant)
Elisabeth Meyer (3. Suppleant)

Frånvarande:

§8 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19:03.

§9 Val av justerare

Till justerare valdes Pekka.

§10 Fastställande av dagsorden

Tillägg:
• Sammansättning av Avelskommittén
• Enkät om magproblem

§11 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet är ännu inte justerat, då det ska vara underskriven. Ordförande läste upp protokollet. Inga
kommentarer till protokollet.

§12 Inkommande och utkommande skrivelser
Inget nytt.

§13 AU beslut
Inga beslut.

§14 Ekonomi
Ekonomisk rapport t o m mars 2015
Allt ser bra ut. Vi ha ett bra resultat SEK 60 109,29
Kassa och bank =217 760,58
Presenter till avgående styrelsemedlemmar redovisas i april.
Försäljning från utställningen i Vilsta var 2000 kr.
Kristin har haft ett utlägg på 250 kr från årsmöte. Kristin skriver ett kvitto på utlägget.

§15 Administrative frågor
Inget.
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§16 Vinthundsfullmäktige

Annika kan inte delta. Marie E. utses till suppleant för Annika. Mötet tar plats på Quality Airport Hotel,
Arlanda, kl. 10:30. Annika skicka papper till Marie E. och meddelar att Marie E. kommer istället för
Annika.

§17 Hemsidan
a) Redovisning av valphänvisning/valpgåvomedlemskap
Mallarna fungerar inte för alla. Tydligen fungerar det inte med Chrome och det bör framgå att man ska
använda Explorer. Jessica ska undersöka varför det inte fungerar.
Hilda är ansvarig för att inrapportera till SKK av valpgåvomedlemskap.
Hilda är ansvarig för att ta ett samlat grepp på valpgåvomedlemskap.
Malin står kvar som klubb kontakt och informera SKK, (medlemslista till klubbmöte, och tidningslista).
Faktura på 4000 kr har skickats till SKK, då det är SKK som är skyldig till vad som har hänt.

§18 Utställningskommittén
a) Förslag på inofficiell utställning i Lunedet/Karlsskoga
Förslag och ansökan har inkommit på inofficiell utställning i Lunedet i Karlskoga. Förslaget gicks
genom.
Be om en ny budget då vissa belopp inte stämmer samt att resekostnaderna är för höga. Det
beslutades att de max kan erbjuda domaren 1700 kr i resekostnader. Annika återkopplar till Jörgen.
Kristin är ansvarig för att ta emot anmälan för denna utställning, då utställningen är så nära
Riksutställningen. Det är viktigt att det tydligt framgår av annonsen vart man ska skickar sin anmälan.
Malin är ansvarig för att lägga upp ett formulär.
Domarkommittén har inget emot de föreslagna domarna. Båda domare är intressanta. Det är
Domarkommittén, som har kontakten med domaren och ringsekreterare.
Pekka kontaktar Royal Canin och Svealand

b) Vingåker 24/10 – domare?
Domarförslag: Åke Cronander.

c) Strömholm - boende
Alla ska vara på plats vid kl. 13 på Strömsholm på torsdagen. Man kan välja mellan antingen att få
milersättning eller övernattning
Hilda vill ha rum torsdag – lördag
Anna-Karin och Marie camping
Pekka hyr ett släpp.

§19 Whippetbladet

Vårnumret kommer på onsdag. Malin har inte plats till att ha Whippetbladet. 100 - 150 i varje nummer
ska förvaras (5 år). Annika kan ta emot denna gång. Pekka Skickar en bunt till Sofia 2 kg.
Information till nya styrelseledamöter, så får man en annons per år gratis. Skriv ”styrelsemedlem
annons i kommentarsfältet”.
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§20 Shopen

Loggan är tryckbar. Marie pratar med Robert och ska försöka att få de två till att prata med varandra
om vad som ska göras. Just nu är det för många mellanhänder. Sättas upp som en punkt igen på nästa
möte

§21 Poängräkningen, frågor från Jörgen

All publicering ska läggas på Whippetklubbens hemsida (domän)
Det är OK att räknar bruksutställningshund.
Fråga vart Jörgen får resultaten på lydnad etc.
Annika svarar Jörgen.

§22 Övriga frågor
a) Avelskommittén
Just nu finns det ingen Avelskommitté. Förslagna medlemmar är: Josefine, Barbara, Jessica. Josefine
pratar med Barbara.
Vad ska avelskommittén göra? T.ex. ta hand om RAS. RAS uppdateringar. Tas upp på nästa möte.

b) Enkät om magproblem
Diskuterades inte.

c) Årsmöte
Det uppdrogs Annika att kolla mot medlemslistan att deltagarna, som deltog på årsmötet är
medlemmar.

§23 Nästa möte

Söndag den 3/5 kl.12 i Västerås (Hilda, Josefine kan inte delta).

§24 Mötets avslutande
Mötet avslutas 20:54

Vid protokollet

Jeannette Lindblad

Justeras

Annika Jansson
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