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2003-02-20

Styrelsemöte för SDK:s huvudstyrelse
Tid

2003-02-20

Plats

On-line

Närvarande

Torbjörn Eriksson, ordförande
Johan Arborelius, vice ordförande
Ewa Agborg, sekreterare
Susanne Groth, kassör
Helene Nilsson, suppleant i ordinarie ledamots ställe

Frånvarande

Bibi Larsen, ledamot
Anders Dahlgren, suppleant
Birgitta Hoflin, suppleant

§ 43

Öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 44

Val av sekreterare
för mötet

Helene Nilsson valdes till sekreterare för mötet.

§ 45

Val av justeringsman Johan Arborelius valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 46

Fastställande av dag- Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes.
ordning samt anmälan
av övriga frågor

§ 47

Protokoll från
f.g. möte

Föregående protokoll, nr 2, lades till handlingarna.

§ 48

Kassarapport

Kassören meddelade att det f.n. finns 27.000:- på postgirot och
då är alla fakturor betalda samt 12.000:- avsatta för nummer
1/2003 av tidningen. Antalet medlemmar är 602 st.

§ 49

Årsmöteshandlingar

Resultat- och balansräkningen godkändes. Budgetförslaget tillstyrktes. Styrelsen gick igenom de handlingar som inkommit
samt de övriga frågor som skall avhandlas vid årsmötet.

§ 50a Inkommande
skrivelser

768/03 Bergslagens LO Årsmöteshandlingar
769/03 Stockholms LO Årsmöteshandlingar
770/03 Södra Lot Årsmöteshandlingar
771/03 Sri Publikation förlagskatalog

HS
HS
HS
HS

2(3)

772/03 SBK faktura nr 607349
773/03 SBK faktura nr 607273
774/03 SBK faktura nr 607349
775/03 SBK konferens Centrala Rasutvecklings sektorn 12-13 april
776/03 SBK D-RUS konferens, 22-23 mars

Kassör
Kassör
Kassör
Ordf
Ordf

§ 50b Utgående
skrivelser

398/03 SBK faktura nr 607349
399/03 SBK faktura nr 607273
400/03 SBK faktura nr 607349
401/03 SBK konferens Centrala Rasutvecklings sektorn 12-13 april
402/03 SBK D-RUS konferens, 22-23 mars

§ 51

Rapporter från
kommittéer

* Utställningskommittén har skickat in verksamhetsberättelse och därmed besvarat den senaste skrivelsen vilken
efterlystes i protokoll nr 2. Vissa övriga utställningsrelaterade
frågor har skett via mail och kontakt med ordföranden.
* Kommittéerna ARK samt IDC har skickat in material och
därmed besvarat den senaste skrivelsen vilken efterlystes i
protokoll nr 2. Vissa övriga frågor relaterade till ovanstående
kommittéer har skett via mail och kontakt med ordföranden.
* Bergslagens LO har inkommit med årsmöteshandlingar.
* Stockholms LO har inkommit med årsmöteshandlingar.

§ 52

Tidningen

Följande förslag på utgivningsplan presenterades:
Nr 1 manusstopp 1 mars
Nr 2 manusstopp 15 juni
Nr 3 manusstopp 1 september
Nr 4 manusstopp 15 november
Styrelsen beslutade enligt förslag.

§ 53

Protokoll

Protokollet från medlemsmötet i Katrineholm har blivit fördröjt
eftersom tid måste ges till både sekreterare och justeringsmän att
fullfölja sin uppgift. Övriga styrelseprotokoll som saknas är
klara och skall snarast publiceras.

§ 54

Dobermantrofén

Då vår troféansvariga har fått ett allvarligt problem med sin
dator kommer inte trofén att kunna presenteras och delas ut vid
årsmötet, som är brukligt. Så snart nuvarande troféansvariga
kommer åt uppgifterna kommer de att presenteras för
medlemmarna.

§ 55

Sponsoravtal
samt annonsering

Efter kontakter med företaget Royal Canin presenterades ett
sponsoravtal för styrelsen. Styrelsen beslutade att avtalet gynnade
klubben och ingår därför detsamma med Royal Canin.
Hittills har vi fått klart med fyra olika företag som vill annonsera i
vår tidning. Samtliga har bokat en annons per nummer under hela
året. Företagen är: Eukanuba, Hundsportcenter, Specific och Orion
Pharma.

Kassör
Kassör
Kassör
Ordf

3(3)

§ 56

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 4/3, kl 18.30 on-line.

§ 57

Avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
Helene Nilsson

Justeras
Torbjörn Eriksson, ordförande

Johan Arborelius, justeringsman

