Protokoll fört vid Svenska Lapphundsklubben Hundklubbens Centralstyrelsemöte

Tid: Telefonmöte onsdag 25 juni 2014 kl 20.00

Närvarande ledamöter:
Teresa Lejenäs, ordförande
Helena Bergström, vice ordförande
Maria Nilsson, utställningsansvarig 
Sten Wallin
Jannike Hallin
Johanna Björk
Mimmi Lange, sekreterare
Kassör: ej tillsatt

Närvarande Östras styrelse
Cattlin Marques
Fredrik
Kenneth
Pernilla
Therese Bergsäter (?)

		Ärende:
14-§064	Mötets öppnande	Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade 						mötet öppnat.

14-§065	Fastställande av	Föredragslistan fastställdes
		föredragslistan	

14-§066	Utse justerare		Sten Wallin utsågs till justerare
						

14-§067	Övriga ärenden	Solvalla-eventet, diskussion
						Cattlin redogör för Östras ståndpunkt. Entréavgiften
						kommer att göra att det blir få deltagare; att inte få
						använda sig av huvudsponsor; att inte få ha eget 
						kök. Oron gäller ekonomin och en eventuell 
						ekonomisk förlust. I övrigt kommer detta event locka 						till sig en annan typ av utställare. Föreslår att andra 						typer av aktiviteter, tex rallylydnad, skulle ge bättre 
						PR än en utställning. Det påpekas även att en 
						tidigare utställning på Solvalla var dåligt skött.
						Teresa svarar. Huvudorsaken till flytten var PR-
						syftet. Man får även hjälp med ring, bord och stolar.
						Det var inte tal om éntreavgifter från början. Detta är 						en engångsföreteelse.
						Diskussionen utmynnar i en önskan att mötas 
						halvvägs, en kompromiss. Hur detta rent konkret ska 
						göras lämnas öppet, förslag på kompensation 
						till Östra framförs men någon konkret siffra är inte 
						möjlig att ta fram i förväg.
						Därefter lämnar Östras styrelse mötet och CS 						fortsätter att diskutera en eventuell ersättning till 
						Östra. Beslut tas att CS sponsrar entréavgifter för 
						samtliga besökare som är kopplade till en anmäld 
						lapphund.

14-§068	Ordförande 		°Lars Ädel stannar kvar som webmaster. Kommitteé-
		informerar		möte 30/7 kring hemsidan.
						°Alla i styrelsen uppmanas kolla sina kontakt-
						uppgifter på hemsidan.
						°Fredrik Bäcklund har sagt ja till att bli kassör. 
						Firmatecknare blir sekreteraren.
						°Indesignprogrammet till Malin Vidlund, ja-beslut tas

14-§069	Ekonomi			Information angående ekonomi bordlades till
						nästa CS-möte.

14-§070	Kommittér
		Föredragande: 
		Bordlades
										
14-§071	Inkomna skrivelser	PR har inkommit med en skrivelse
		Bordlades				

14-§072	Övriga ärenden	Tidningen Lapphunden ska diskuteras vid nästa						möte

14-§073	Ärenden som		Inga av dagens ärenden är av sådan art
		inte får diskuteras
		utanför CS innan
		protokollet är 
		justerat

14-§074	Nästa möte		31/7 kl 19.00
