Pr ot okoll st yr el se möt e
2014- 11- 02
När var o
Mal i n Johansson
I ngel a Jacobsson
Tor bj ör n Eri ksson
Ca mill a Dahl gr en
Ca mill a Rönnqvi st
An mäl t f ör hi nder:
Sofi a Norli n
Anneli e Br odd
§6. 1 Öppnande
Mal i n Johansson häl sade all a väl ko mna till möt et.
§6. 2 Dagor dni ng
Dagor dni ngen godkändes
§6. 3 Val av j ust er ar e
Mari a Dr angel
§6. 4 För egående pr ot okol l
Fanns ej till gängli gt och skall godkännas näst a möt e.
§6. 5 Ekono mi sk rapport
PG: 159 444 kr
Ant al medl e mmar 359 st
§6. 6 Skri vel ser
IN
SKK- di sci pli ns är ende f ör inf o till raskl ubbar
DCM fr ågor fr ån medl em
UT
Svar till medl e mfr ån Avel & Häl sa ( ko mmer att publi cer as i ti dni ngen)
Ansökan ut st äll ni ngar 2017 ( St hl m LO, j uni sa mt Södra LO, augusti )
Re mi ss Br ukspr ovsr egl er (Lai ne Löf man sa mmanst ällt f ör SDK r äkni ng)
§6. 7 Rapport er
6. 7. 1 I POVM 2015, r apport fr ån ar bet sgr uppen gavs om akt uell a akti vit et er. Mi nnesant eckni ngar fr ån
möt ena di stri buer as till övriga HS.
Pr ovl edar e sa mt super vi sors ut sedda och tillfrågade. Fi gur ant er ut sedda och tillfrågade, do marf ör sl ag
är till sänt I DC. He msi da under uppbyggnad.
6. 7. 4 Rapport er från ut skott enAvel &Häl sa- Ar bet ar med ansökan till SKK gäll ande centr al r egi str eri ng. Har r emissat s av HS och
skall remi ssas av ext er na expert er i nnan i nski ckande gör s.
WEB/ PR- He msi dan uppdat er as konti nuerli gt. Ansvari g f ör trof en är tillfrågad och ut sedd.
§6. 8 Nya frågor
6. 8. 1 Pr ot okollf ört besl ut f ör egående pr ot okoll
Angående besl ut om RMl ydnad 2015. För egående prot okoll till kännager att RMl ydnad skall
arr anger as på Ri ksl ägr et. Dett a var ett f el akti gt ant agande då ansökan r edan ski ckat s i n och f ast st ällt
att Södr a LO arr anger ar RM Lydnad 2015.
§6. 10 Övri ga frågor
6. 10. 1 SDK mont er St or a St ockhol m

HS har tillfrågat St hl m LO om i ntr esse f ör r as mont er n på St or a St hl m 2014. De har t yvärr avböj t. HS
ser i ngen möjli ghet att be manna mont er n, varf ör i ngen ras mont er fr ån SDK ko mmer att fi nnas på
St or a St hl m 2014.
6. 10. 2 Medl e ms möt et
Lokal bokad vi a Madel ei ne Ni l sson i Södr a LO, vägbeskri vni ng l äggs på he msi dan.
6. 10. 3 Uppdr ag till Avel & Häl sa
I dagsl äget är det svårt att få ti d f ör DCM scr eeni ng utför d av SDK speci ali st er, HS ger Avel & Häl sa
uppdr aget att under söka hur vi kan knyt a fl er car di ol oger till kl ubben f ör att öka tillgängli ghet en.
§6. 11 Avsl ut ni ng
Mal i n Johansson t ackade för ett br a möt e och avsl ut ade.
Näst a möt e bokas till den 14 dece mber kl 19. 00
Mal i n Johansson

Mari a Dr angel

Ca mill a Rönnqvi st

