Styrelsemötesprotokoll
Svenska Hovawartklubben, Södra Lo:t, Olofström; Halen 2011-06-02
Närvarande ur styrelsen:
Torsten Lundström
Gunilla Gyllencreutz
Bosse Pettersson
Klas Widén
Christer Andersson
Roland Olsson
Sara Billing
Fredrik Lövgren
Anette Engdahl
Svante Höglund
Gerd Höglund

Ordförande
Kassör
Vice ordförande/trivsel
Ledamot
Ledamot/läger
Ledamot/läger
Suppleant/L:o redaktör
Suppleant/sponsring
Sekreterare
Revisor
Revisor suppleant

Övriga närvarande:
Louise Widén
Lotta Nordstedt

Utställning
Web & Tryck

§1
Mötets öppnande.

Torsten öppnar mötet på Halen i Olofström och hälsar alla
välkomna.

§2

Dagordningen föreslås, fastställs och godkänns.

Godkännande av dagordning.

§3
Val av justeringsman.

Fredrik Lövgren vald att jämte ordförande justera dagens
protokoll.

§4

Genomgång av föregående protokoll.

Föregående mötesProtokoll.

§5

Gunilla redovisade
Kassa: 4 000 kr
PG: 183 711 kr

Ekonomiskrapport.

Kostnaden till campingen och restaurangen är ej betald för lägret.
§6

Inbjudan från sydskånska hundensdag 6-7/8 i Malmö, att där ha en
monter att göra reklam för vår ras. Nina Danielsson har lovat att
ta det tillsammans med någon mer. Torsten har kontakt med Nina.

In- och utgående
post.

SKK centralstyrelse (CS) har vid sitt möte den 25 november tagit
beslut om stambokföringsavgiften.
SKK informerar om att stambokföringsavgiften kommer att höjas
till 50 kr för manuell registrering av resultat, men om man
redovisar digitalt är förslaget att kostnaden är kvar på 30 kr. För att
få tillgång till internettjänsten krävs bara att en person i klubben
utses som kontaktperson och att den personen skriver en
ansvarsförbindelse.
SBK har informerat om att på resultatrapporterna ska finnas en
ruta att kryssa i om hunden har haft ett oacceptabelt beteende samt
domarens personnummer.

§7

Se bilaga.

Fastställande av VU-beslut
angående överföring av P:G konto
till nytt organisationsnummer.

§8
Rapporter från
Kommittéer.

A. Utställning. Louise informerar om att domare och ringsekreterare är färdigt
inför RM i Osby.
B. Korning/Mentaltest. MH har anordnats i sydöstra skåne sista helgen i maj.
MT har genomförts i Lomma 7/5 och fler är inbokade.
C. Läger. Så här långt på lägret har allt flutit på bra. Ekonomiskt så kan lägret
gå lite minus.
D. Aktivitet/Trivsel. Hofferace imorgon på lägret. Hofferace på RM tar Bosse
ansvar för.

E. Tävling. Tillräckligt många har anmält för att köra sök och spår till RM:et.
Alla huvud funktionärer är klara. Alla spår kommer spårchefen att snitsla
men han behöver dem som går ut spåren. Klas behöver frivilliga som ställer
upp till tävlingen, både till spår och sök.
F. Kökskommitén. Bitte och Bosse tar hand om allt till RM:et.
G. Web/Profilsortiment. Lotta har hand om det, och vi tackar Lotta för ett bra
jobb med framtagning av nya profilsaker.
§9

Sara ska kalla till medlemsmöte i nästa nummer av Hoffetidningen med
anledning av att det 2:ndra beslutet skall tas avseende nya stadgarna.

Övriga frågor

§10

Torsten återkommer med tid och plats.

Nästa möte

§11

Torsten tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Mötets avslutande

Justeras:

_________________________
Torsten Lundström
Ordförande

__________________________
Anette Engdahl
Sekreterare

____________________________
Fredrik Lövgren
Suppleant

