
Protokoll fört vid HuS styrelsemöte

Dag: Söndag 2017-06-25
Tid: 19.30
Plats: Telefonmöte

Närvarande:
Kjell Andersson (KA) Ordförande
Mikael Köpman (MK)
Håkan Klaar (HK)  
Lena Wallin LW) Sekreterare  
Monica Karlsson (MoK)
Maria Nilsson (MN)
Hans Balstedt (HB)
Annelie Lindh (AL)  
Sanna Larsson (SL)  
 
 § 17 – 26 Mötets öppnande

Ordförande KA öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 17 – 27  Godkännande av dagordning     
Styrelsen beslöt att:
- Godkänna protokollet

§ 17 - 28 Val av justerare för dagens möte
Styrelsen beslöt att:
-  HB justerar dagens protokoll

§ 17 – 29 Föregående protokoll (konstituerande, samt ordinarie möte 17-06-08)
Styrelsen beslöt att:
Godkänna protokollen

§ 17 - 30 Rapporter
  Ordförande KA informerar om en kommande föreningsutbildning, (16-17 september) samt   
  vikten av ett fysiskt möte för HuS. Utbildningen blev HuS erbjuden av SKK på stämman i Orsa.
  Gästföreläsare skall bjudas in till lördagen den 16. KA poängterar vikten av att så många som
  möjligt deltar även från rasklubbarna samt valberedningen.
  MK har förslag på en adjungerad kassör till SRSL. SRSL ser positivt på förslaget HuS
  kassör MOK kommer att vara behjälplig med programmet VISMA.
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 Det är flera protokoll från RS och rasklubbarnas årsmöten samt konstituerande protokoll som 
 har kommit på avvägar när protokollen skulle  justeras fysiskt.
  LW har anmält KA till SKK:s FK som delegat samt HB och LW som åhörare till SKK:s FK.

  
Styrelsen beslöt att:
- HB undersöker möjligheten att vara på HB:s jobb, Universitet i Örebro.
- AL kollar upp föreläsare.
- LW kollar upp kostnader för boende.
- Bordlägga frågan om kostnader för föreningsutbildningen till nästa möte.
- MK återkommer i ärendet med adjungerad kassör när vederbörande är tillfrågad.
 - Efterlysa protokollen via förfrågningar hos de valda justeringsmännen.   
- Omedelbart justera § 17 – 29.

§ 17 - 31 Skrivelser och inkomna mail
En inbjudan till rasklubbstorget på Stockholms Hundmässa 2017 har inkommit på HuS mailen.
Styrelsen beslöt att:
- SLK deltar som tidigare år.
- Betala in kostnaden innan sista oktober.

§ 17 -32 Ekonomi distriktens avslut
I och med att distrikten skall ”nermonteras” måste varulagret hos de sex distrikten inventeras
(gäller även Södra). Distrikten skall även inkomma med sina ekonomiska redogörelser.
MoK rapporterar att fakturan från RS har inkommit, hela eventet blev billigare än beräknat.
MoK rapporterar att balansräkningen innehåller felaktigheter som följt med från föregående år 
och att rättningen medför sämre resultat i år. Att varulagret är oförändrat sedan flera år bakåt.
Styrelsen beslöt att:’
- HK handhar den praktiska inventeringen som varulager, tält mm.
- MK och MOK handhar den ekonomiska delen av ”nedmonteringen”.
- Kontaktar distrikten så att de kan börja inventera sina tillgångar både ekonomi och lager.
- Avskriva varulagret, då det finns mycket som ej går att sälja i dag.
- MoK rättar balansräkningen så att det speglar verkligheten. 
- Föra över pengar från avkastningskontot till Bg på Nordea för att betala Orsa Grönklitt.
- Omedelbar justering av § 17 – 32.

§ 17 - 33 Utställning Sundsvall (tidigare Svenstavik) 
Utställningen som var planerad till Svenstavik  föreslås flytta till Sundsvall 2017-10-07.
Tillfråga distrikten om 2018 års utställningar vilka som kan tänka sig jobba med planerade 
utställningar men i projektform.
Styrelsen beslöt att:
-  MK skickar in ansökan till SKK UK om att flytta utställningen per omgående.
- Informationen skall, när svar kommit från SKK, läggas ut på SLK:s hemsida.
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- MK och LW gör en skrivelse och tillfrågar distrikten vilka som kan tänka sig arbeta med
utställningar 2018, frågan skall även ställas till rasklubbarna.

§ 17 – 34 Tre event helger
Enligt tidigare beslut skall SLK HuS planera in tre eventhelger från norr till söder. Då HuS nu
har tagit på sig arbetet med Sundsvallsutställningen är det en omöjlighet att ta på sig mer
arbetsuppgifter under 2017.

Styrelsen beslöt att:
    - Bordlägga frågan om eventhelger till ett senare styrelsemöte.

§ 17 – 35 Övriga frågor
Styrelsen diskuterar kommittéerna och deras sammansättning.
Styrelsen beslöt att:
- Arbeta vidare med namnförslag.
- Undvika att ta namnförslag från HuS ledamöter.
- Ta fram en arbetsbeskrivning hur kommittéerna och projektgrupperna skall arbeta.

§ 17 – 36 Nästa möte
Styrelsen beslöt att:
Nästa ordinarie möte äger rum 2017-07-30 kl 19.00, vid behov ha möte ang 
Sundsvallsutställningen.

§ 17 -  37 Mötet avslutas
Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.
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