Protokoll styrelsemöte
2014-05-11
TC 19-21
Närvaro:

Malin Johansson
Torbjörn Eriksson
Maria Drangel

Annelie Brodd
Ingela Jacobsson

Camilla Rönnqvist

Anmält förhinder: Sofia Norlin, Camilla Dahlgren

§3.1 Öppnande
Malin Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§3.2 Dagordning
Dagordning godkändes
§3.3 Val av justerare
Maria Drangel valdes att justera protokollet.
§3.4 Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2014-02-23 och 2014-03-23 godkändes och lades till
handlingarna. Numrering justeras på protokoll 1 och 2 2014.
§3.5 Ekonomisk rapport
Postgiro 111409 SEK
Antal medlemmar 364 st
DCM fonden 8140 SEK
Mellansvenska LO faktureras för återstående kostnader gällande RM 2013.
Bidrag från SBK gällande avelskonferensen saknas, Malin J följer upp detta.
§3.6 Skrivelser och mail IN/UT
IN
SBK - utbildningsinbjudan till mentalberskrivare valp
SKK – disciplinärende gällande medlemsskap
§3.7 Rapporter
Rapport från avel & Hälsa
Lathund för obduktion sammanställt av Avel & Hälsa som kan publiceras på hemsidan.
Avel & Hälsa får i uppdrag av HS att förbereda frågan gällande central registrering av
screeningresultat till medlemsmötet i juli.
PR&Info
Tidningen nr 1 kom ut mycket försenat. Madeleine Nilsson fortsätter som redaktör from
nästa nr. En rättelse gällande fotograf och felskrivning i lydnadstrofen skall göras i nr 2 av
tidningen.
IPO VM 2015
Arbetet fortlöper enligt plan. Hemsida och logotype klara, huvudsponsor klar. Möte med
Malmö kommun är inbokat.

§3.8 Övriga frågor
3.8.1 RM 2014
Lite anmälningar till inofficiella utställningen, en domare reduceras för den inofficiella
utställningen.
Domare klara till brukset, Moa Perzon och Ola Hanson
Tävlingsledare på brukset Malin Johansson.
Få anmälningar till lydnad och bruks än så länge. Malin J tar hand om PM till deltagare.
Servering hanteras av SDK fredag och söndag, Södertälje BK har serveringen lördag.
Sponsorer skall tillfrågas av Maria D via mail.
3.8.3 Kongressen 2014
Malin Johansson deltar från SDK. Malin Johansson får mandat av HS att bifalla
förbundsstyrelsens förslag på yttrande i motioner på kongressen.
§3.9 AU beslut- fanns inga.
§3.10 Avslutning
Malin Johansson tackade för ett bra möte och avslutade.

