Protokoll fört vid Svenska Lapphundsklubben Centralstyrelsemöte

Tid och plats: Telefonmöte torsdag 14 augusti 2014 kl 19.00

Närvarande ledamöter
Teresa Lejenäs
Maria Nilsson
Helena Bergström
Mimmi Lange

Närvarande suppleanter
Sten Wallin
Sara Laitamaa

Föredragslista

		Ärende:					Förslag till beslut eller annan åtgärd:

14-§087	Mötets öppnande			Ordf hälsar alla mötesdeltagare välkomna 								och förklarar mötet öppnat

14-§088	Fastställande av föredragslista	Föredragslistan fastställes

14-§089	Utse justerar till protokollet		Sara L utses till justerade

14-§090	Föregående mötesprotokoll	Protokollet 31/7 lägges till handlingarna
		Föredragande: Mimmi

14-§091	Övriga ärenden				Malin Vidlund har fått förhinder och kan ej 
								delta.
								Håkan Klaar från PR-kommittén redogör 								för sitt arbete med ombyggnad av 								webbshoppen.
								*Logistiken; ska ta hjälp av ett företag
								*Försäkringsbolag, foder, profilkläder; få 								med sig många, få rabatter
								*Fråga: Distrikten, hur mycket ska de få 
								bestämma, etc skapa egna kläder? Håkar
								förordar en stor variation på kläder.
								Förslag. Ha ett basutbud och ha tillägg
								i distrikten.
								*Fråga. Annonspriser.
								Beslut: CS ger PR och Web i uppdrag att
								ta fram priser för annonser på hemsidan.
								Malin V kan göra sammaledes för
								tidningen.
								*Fråga. Ska webshoppen även innehålla
								annonser för friskvård, tränare, massage 
								(kopplat till hundar)?
								Beslut. CS ger PR och Web i uppdrag att 								ta fram ett helhetsförslag

14-§092	Beslutsuppföljning			Behörigheter vad gäller hemsidan är 								genomfört
								
14-§093	Ordf informerar				*Annons sättes in i tidningen angående 
								att maila in sin e-postadress.
								*Mailat Stora Stockholm om att alla
								tre raser vill ha en gemensam tid.
								*Annons i tidningen för att få fram en 								säljare av annonser.
								*Östra har ett sponsorpaket, som ligger 
								kvar efter utställningen. Beslut: bara 								reklam fram till utställning, sedan bort.
								*Sponsoren Zoozoo: ersättning räknas 								per hund som deltager
						
14-§094	Ekonomi					
		Bordlades
			
14-§095	Inkomna skrivelser			*Blivande domare. Kandidater godkänns 								av aukt domare, ej av CS						.
14-§096	Övriga ärenden				*Jannike får i uppdrag att kolla upp 								tryckerier som kan ge ut årsboken.
								Även priset för en e-bok.
14-§097	Ärenden som inte får			Nej
		diskuteras utanför CS
		innan protokollet är justerat

14-§098	Nästa möte				Tisdag 9/9 kl 19.00

14-§099	Mötet avslutas				Ordf tackar för visat intresse och avslutar 
								mötet
