Protokoll fört vid Svenska Lapphundsklubben Hundklubbens Centralstyrelsemöte

Tid: Telefonmöte torsdag 31 juli 2014 kl 19.00

Närvarande ledamöter
Teresa Lejenäs
Jannike Hallin
Maria Nilsson
Mimmi Lange

Närvarande suppleanter
Sten Wallin


Föredragslista

		Ärende:					Förslag till beslut eller annan åtgärd:

14-§075	Mötets öppnande			Ordf hälsar alla mötesdeltagare välkomna 								och förklarar mötet öppnat
14-§076	Fastställande av föredragslista	Föredragslistan fastställes

14-§077	Utse justerar till protokollet		Jannike Hallin utses till justerade

14-§078	Föregående mötesprotokoll	Protokollet 25/6 lägges till handlingarna
		Föredragande: Mimmi

14-§079	Beslutsuppföljning

14-§080	Ordf informerar				*Mötet PR och webkommitten. Lars Ädel 								stannar kvar som webmaster, 								men jobbar tillsammans med Micke 								Köpman. (Förnamn) Hörberg kommer att 								jobba med layout. Håkan Klaar drar igång 								webshoppen. Almanackan ska bytas ut 								mot en google-almanacka i september. 								Ida ska kolla textredigeraren och 								uppgradera den för små buggar.
								Beslut: uppdraget att ta fram en enhetlig 								profilstruktur, typsnitt etc, ges till PR och 								webkommitte.
								Distriktens styrelser ska endast kunna se 								sitt eget distrikts medlemsregister. 								Lösenordsknapp kommer att skapas.
								Behörigheter. Webkommitten ska ha 								administrativa behörigheten. Ordförande 								fråntas denna.
								Hur nå fd medlemmar för en förnyelse av 								medlemskapet? Beslut: PR får i uppdrag 								att skriva per post till alla fd medlemmar. 								Distrikten mailar in till webkommitten att 								distriktens mailadresser ska kunna nå ut 								till medlemmarna 

14-§081	Ekonomi					
		Bordlades
			
14-§082	Inkomna skrivelser			a)
								Vilket tryckeri ska vi välja? Jannike tar 								kontakt med Malin angående detta. Malin 								inbjudes till nästa styrelsemöte. Teresa
								mailar Malins mailadress och telnr till
								Jannike.
								b)
								SBK. Mail skickas till distrikten, för att få 								fram 	två personer med ett extra intresse 								av hundsport och regelrevidering.
								c)
								Info "Rage against K9EP". Hundar med 								epilepsi. Fb-grupp med syfte att stötta och 								informera.
								d) och e)
								Förtjänsttecken SKK. Utskick till distrikten 								för nominering.
								f)
								SKK info. SRD-BSI. En rekommendation 
								till domare och andra angående sunda 								rashundar i syfte att motverka exteriöra
								överdrifter.
								g) 
								Ny aukt. domare Charlotte Laning
								Vrethammar. Tre personer har ansökt om 								godkännande för utbildning till domare på 								våra raser. Ordförande ska kontakta förre 								sekreteraren för att kolla upp vad som 								gäller för godkännande.

14-§083	Övriga ärenden				*Tidningen Lapphunden. Malin Vidlund är 								nu redaktör för en 2-årsperiod. Tidningens 								utformande ska diskuteras av Malin, 								Helena och Mimmi.
								*Helena godkännes som representant för 								Slk på Världsutställningen i Helsingfors.
								*Deadline för Årsboken: 11/8
14-§084	Ärenden som inte får			Nej
		diskuteras utanför CS
		innan protokollet är justerat

14-§085	Nästa möte				Torsdag 14/8 kl 19.00

14-§086	Mötet avslutas				Ordf tackar för visat intresse och avslutar 
								mötet
