SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(2) Protokoll fört vid styrelsemöte den 29 mars 2014 i Lunda kyrkskola
Närvarande: Bo Skalin, Annelie Finnebäck, Christina Ling-Larsson, Bodo Bäckmo,
Maria Landergård, Marie-Christine Lindgren
Adjungerade: Annette Persson (sekr), Eva Borg Broberg (kassör),
Frånvarande: Margareta Skogsberg, Björn Hagen, Caroline Niklasson och Cathrine
Eklöf

1. Mötets öppnande
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Christina Ling Larsson valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll från den 10 mars genomgicks och lades till handlingarna.
5. AU beslut
AU beslut ang domaraspiranttjänstgöring för Gertrud Hagström i Svenstavik 2014 hos
Birgitta Hasselgren konfirmerades.
6. Ekonomi
Eva berättade att ekonomin är stabil.
7. Fullmäktigesekreterare och rasklubbarnas medlemsavgift till specialklubben
Annette Persson är styrelsens beslut till fullmäktige sekreterare.
Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att besluta att varje rasklubba ska till SSPK
betala en medlemsavgift på 100:- per helbetalande medlem år 2015.
8. Inkomna skrivelser
1/ XX / Fråga om hur SSPK ställer sig till digitalt signerade dokument.
Styrelsen är positiv till detta och kommer ta upp det på kommande fysiska möte.
2/ SKK / Ny domare på pinscher och dvärgpinscher, John-John Johnsson
3/ XX / Saknar CERT ifyllt på resultatlistan för sin dvärgschnauzer.
Annette har vidareskickat detta till Carina Andersson Rapp för korrigering i resultatlistan
på vederbörande utställning.
4/ XX / Förslag om att ta bort HP på inofficiella utställningar
5/ Avelskommittén / Ny offert samt budget och program för Avelskonferenshelgen i
oktober.
Styrelsen beslutade att anta denna offert och beslöt också att man ska kunna anmäla
sig för båda dagarna 600:- eller endast den ena dagen för 300:-. Ett sista
anmälningsdatum samt ett slutligt program ska inkomma så allt kan läggas ut på
hemsidan.
9. Utgående skrivelser
Bo Skalin har skickat ett positivt svar för vidareutbildning på våra raser till SKK samt
Micael Johansson
10. Rapporter
Utställning - domarkommittén: Har inkommit medanteckningar från sitt sisa möte den
11 mars 2014
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11. Bordlagda ärenden
Fanns inga sådana ärenden.
12. Uppdragslistan
Inga uppdrag fanns.
13. Övriga frågor
Inga denna gång
14. Nästa möte
Bestäms av nya styrelsen på konstituerande möte efter fullmäktige
15. Avslutning
Bosse tackade alla för det gångna året och så gick vi alla på fullmäktige lunchen.

Vid protokollet:

Adjungerad sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Bo Skalin

Christina Ling Larsson
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