Styrelsemötesprotokoll
Svenska Hovawartklubben, Södra Lo:t, Olofström-Halen 2009-05-16
Närvarande ur styrelsen:
Torsten Lundström
Inger Olsson
Bosse Pettersson
Christer Andersson
Anette Engdahl
Sara Billing
Annika Svärd
Patrik Wester

ordförande
kassör
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
valberedning
valberedning

Övriga närvarande:
Åsa Andersson
Lotta Nordstedt
Eva Jeansson
Lars-Göran Haglund
Anna-Lena Haglund

mental
trivsel
tävling
läger
läger

§1
Mötets öppnande

Torsten öppnar mötet på Halens Camping och hälsar välkommen

§2
Godkännande
av dag ordning

Dagordningen föreslås, fastställs och godkänns.

§ 2.5
Val av sekreterare

Sara Billing vald till protokollförare.

§3
Val av justeringsman

Christer Andersson vald att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4
Föregående mötesprotokoll

-Utställningskommittén

saknar fortfarande en person. Ej brådskande att
fylla platsen. Ingen i kommitten jobbar aktivt på detta.
-Web/Tryck: saknades i protokollet. Rättat.
-Inbjudan till 6:a Skåne: Finns på SBKs hemsida
-Organisationsschema utskickat till samtliga berörda
-Hovawartklubbens LO ska ha egen ekonomi, liksom tidigare.
-Utställningen i Åstorp rullar på som tidigare, men Hovawartklubben är
avprofilerat. Detta är en ren SBK utställning
-Osby: Även i fortsättningen utländska domare. Fått ok av Osby BK
inför helgen. Annika S får nycklar.
-Namn justeras på distriktsombud för Småland. Korrekt är Annette
Engdahl. Johanna meddelar detta till distriktet.

§5
Ekonomisk rapport

Inger redovisade under pågående läger, stora förändringar på gång.
Kassa:
ca 1700 kr
PG:
ca 100 000 kr

Försäljning kläder: 11.500 kr
Räkningar: Kläder 15.000 kr
Halens camping skickar faktura.

§6
In-och utgående post

Post saknas

§7
Rapporter från
Kommittéer

A) Utställning
Skriftlig rapport från Louise:
Osby:
Domare och sekreterare klart
Arbetsuppgifterna fördelade
Administrationen är klar
Tryck av katalog ok
Sponsorer emottages tacksamt! Alla närvarande uppmanas att
hjälpa till med detta
Åstorp:
2 st annonser i Brukshunden bokade, ingen i Hundsport
Går att anmäla sig online, Lotta får kopia på anmälningar
Har någon kontakter till tryckning av katalog? 300-350 ex behövs.
Lotta undersöker saken.
Domare till Åstorp och Osby för år 2010 är klart
B) Korning/Mentaltest
Utskick gjort till uppfödare inom Södra LO. 2 av uppfödarna har
fått skriftlig info på lägret, då mail ej kommit fram.
Generellt dåligt intresse. Detta bör intressera uppfödarna då
korningskrav finns vid utlandsparningar.
6:a Skåne: Annika S vill gå i klubbens regi. Ingen annan har
anmält intresse.
C) Läger
Allt har fungerat bra vid årets läger. Kommitten väl fungerande.
Fråga till kommande styrelsemöte: Vilka träningsgrupper ska vi
ha? Önskemål finns om t ex ”Prova på Tjänstehund”
4 rum ej uthyrda, ansvarig för anläggningen har tagit nycklarna. Vi
har därmed ej tillgång till rummen och bör ej heller debiteras för
dessa. Bevakas inför kommande faktura.
D) Aktivitet/Trivsel
Hur många ska ha mat i Osby? Bosse kontaktar
Tävling/Utställning för besked.

Kläderna nästan slut. Ska mer köpas in? Lotta får fria händer att
avgöra detta.
Lotta jobbar på en klickerkurs. Ev kommer anmälan till denna
enbart gå ut via hemsidan.
E) Tävling
Klas tar med tävlingsprogram & dator till Osby.
Det är ännu inte klart med priserna.
Ansökan om sanktion för tävling i anslutning till specialutställning
behövs ej.
Önskar online-anmälan.
§8
Övriga frågor

Alla i styrelse och kommitteér uppmanas att snarast uppdatera
adresslistan och skicka in denna till Johanna.

§9
Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas i september. Torsten kallar till detta.

§ 10
Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Justeras

Torsten Lundström
Ordförande

Christer Andersson
Ledamot

