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Närvarande:

Annika Janson (Ordförande)
Pekka Nykopp
Marie Gellerstam
Anna-Karin Widén
Kristin Kristvinsdôttir
Marie Eriksson
Sofia Sandström
Josefine Lampinen
Hilda Eriksson
Jeannette Lindblad (Sekreterare)

Frånvarande:

Ann Rosdahl (2. Suppleant)

Malin Westlin (1. Suppleant)
Elisabeth Meyer (3. Suppleant)

§42 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19.04.
Det beslutades att framöver använda 0770-339988 med kod 6998, då det var problem för flera av deltagarna att
ansluta sig telefonmötet med det nuvarande mötesnumret.

§43 Val av justerare
Till justerare valdes Hilda.

§44 Fastställande av dagsorden
Det fanns inga extra punkter till dagsorden.

§45 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks genom. Det var inga kommentarer och protokollet lagdes till handlingarna.

§46 Genomgång av aktivitetslistan för punkter som inte har status klar
a) Deadline och ansvarig på alla aktiviteter
Aktivitetslistan gicks genom.

b) Hur jobba med aktivitetslistan
Det gicks genom hur vi ska jobbar med aktivitetslistan. T.ex. uppmanas alla, som har en punkt på aktivitetslista
själv går in och uppdatera sin punkt och gör en kort beskrivning oc h eventuellt ändra status på punkten.
Aktiviteterna numreras, så är det lättare att hänvisa till en aktivitet.

§47 Inkommande och utkommande skrivelser
Inkommande och utgående skrivelser gicks genom.

Inkommande:











2015-05-05 Artikel för publicering i klubbtidning och på webben
2015-05-05 Strömsholms nyheter från SvVK/Peder Lönn
2015-05-07 Mejl från Monica Edvinsson angående Trippelpriset
2015-05-07 Gunilla Skallman grupp allroundutbildning i Grupp 5. Svar 2015-06-12.
Vi har inget att invända.
2015-05 08 Ansökan om tävlingar och prov för 2016/Bruks
2015-05 09 Strömsholms nyheter från SvVK/Peder Lönn
2015-05-27 Svar från SvVK om SW:s kritiker
2015-05-29 Nyhetsbrev – SKK Play för uppfödare
2015-05-30 PRV – ändringsbevis utbyte utgivare
2015-06-02 Nyhetsbrev – SKK:s utställningskommitté juni 2015
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Utgående:



2015-05-04 Svar till SvVK om Kjell Lindströms ansökan om vidareutbildning
2015-05-07 Anna-Karins svar till Monica Edvinsson






2015-05-10
2015-05-12
2015-05-26
2015-05-26

Marie E:s svar på hundköp
Pekkas svar till Peder Lönn angående Strömsholm
Mejl till SvVk angående SW:s kritiker
Mejl till Bengt-Åke Bogren angående uppfödarutbildning 2015

§48 AU beslut
Inga beslut tagna.

§49 Ekonomi
Ekonomisk rapport t o m Maj 2015
Balans- och resultatrapporten gicks genom. Det ser bra ut och klubben har god likviditet. Ordförande har nu fått
åtkomst till konton. Kolla upp att endast behöriga har åtkomst till konton.

§50 Administrative frågor
Förrådet
Det material som finns hos Barbara är ett arkiv och inte ett förråd. Det har gjorts en inventeringslista, som ska
skickas till sekreteraren och som sedan läggs in i Dropbox. Åke Cronander har inget material liggande.

§51 Avelskommittén
RAS-dokumentet
Barbara vill dra igång arbetet med RAS omgående. Annette Stone, Agneta Kappers, Barbara Ruth Smith och
Jessica Bolander har sagt ja till att jobba med RAS-dokumentet.

Sammansättning av avelskommittén
Annika har inte hört något från Tina.

§52 Utbildningskommittén
a)Utbildning av informatörer Raskompendiet
Gå genom vilka som vill vara informatörer. Annika pratar med Barbara om utbildningen.

§53 Utställningskommittén
Allt med Norrköping är klart och Tångahed nästan klart.

a) Strömsholm
Inget just nu.

b) Utbildning i Raskompendiet på Strömsholm
Det beslutades att skjuta på Raskompendieutbildningen.
Det diskuterades vart vi kan vara nu när Raskompendieutbildningen flyttas fram . Förslag är Stallet, de har catering.
Marie E. kollar och vad det kostar. Föranmälan till medlemsmötet. PM:et ska uppdateras (maila Jessica för att
uppdatera hemsidan). Mail ska gå till kassören.

c) Vilsta 2016
Barbara Ruth Smith är domare på Vilsta utställningen 2016.

§54 Hemsidan
a) Redovisning av valphänvisning/valpgåvomedlemskap
Redovisning av medlemsstatistik för april och maj 2015 gicks genom. Allt med
valphänvisning/valpgåvomedlemskap är i fas och formuläret fungerar.
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b) Raskompendiet ut på hemsidan
Det ska skrivas en text och Jessica ska informeras Det finns även engelsk version. Ansvarig Jeannette.

c) Uppfödarregistret på hemsidan
Listan gås genom för vilka som har stjärnor. Annika kontaktar Jessica, därefter får Sofia får veta vilka
uppdateringar som finns och ändra i Whippetbladet.

§55 Whippetbladet
Det jobbas på för fullt med Whippetbladet. Utställningen i Norrköping tas med.

§56 Shopen
a) Inköp av T-shirts
Det beslutades köpa in T-shirts från utlandet. S, M; L, XL, XXL. Bra om man kan se kvaliteten. 11000 kr. Marie tar
fram förslag. Gråa och svarta. Eps logga. Pekka mejla fil (loggan) till Marie G. Frågor tas via mejl.

§57 Poänglistor och poängräkning för årets agility, lydnad och rallylydnad
Årets agility, lydnad och rallylydnad ska läggas till i poänglistorna. Marie E. tar kontakt med Jörgen. Frågar hur han
får tag i resultaten och att hur han räknar.

§58 Övriga frågor
Inget.

§59 Nästa möte
Nästa möte är den 30/6, kl. 19.00 och är ett telefonmöte.

§60 Mötes avslutande
Mötet avslutas kl. 20.45

Vid protokollet

Jeannette Lindblad

Justeras av

Annika Jansson

Senast uppdaterat: 2015-07-07

Hilda Eriksson

3 av 3

