
Protokoll fört vid HuS styrelsemöte (Efter konstituerande mötet)

Dag: Torsdag 2017-06-08
Tid: Ca 20:40
Plats: Telefonmöte

Kallade:
Kjell Andersson (KA) Ordförande 
Mikael Köpman (MK)
Lena Wallin (LW)
Monica Karlsson (MoK)
Maria Nilsson (MN)
Anneli Lindh (AL)
Sanna Larsson (SL)

Anmält förhinder:
Håkan Klaar (HK) 
Hans Balstedt (HB) 

§ 17 - 12 Mötets öppnande

§ 17 - 13 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslöt att:
Godkänna dagordningen.

§ 17 - 14 Val av justerare för dagens möte
Styrelsen beslöt att:
AL justerar dagens protokoll jämte ordförande KA.

§ 17 – 15  Rapporter
* KA ger en kort rapport från mötet med SKK Föreningskommitté 2017-06-01, där SLK var en    
   punkt på dagordningen. SKK erbjuder SLK och rasklubbarna en styrelseutbildning i   
   föreningsteknik i september. Övrigt diskuterades SLK:s testamente som juridiska enheten på    
  SKK granskar. Fredrik Bruno SKK KM, handhar frågan tillsvidare. SKK diskuterade även SLK:s    
  situation som den varit och hur det nu börjar att se betydligt mer positivt ut för klubben. 
* Katja Korhonen beslöts vara aspirantdomare för Anna Lena Angeria, Rovaniemi 2017-06 -25.
* SLK:s har via CS-mailen fått en enkätförfrågan från SKK ang arbete om avelsfrågor.
Styrelsen beslöt att:
- Godkänna rapporterna
- AL fick i uppdrag att besvara enkäten om avelsfrågor.
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§ 17 – 16 Skrivelser och inkomna mail
Inga skrivelser eller inkomna mail har inkommit till styrelsen.

§ 17 – 17 Medlemskap
Ingegerd Sörensson har bett om ett nytt informationsformulär som skall skicka ut till nya 
medlemmar, där klubbens funktion och uppbyggnad skall presenteras. Det informations-  
formuläret som används nu blir inaktuellt när distrikten försvinner 2017-12-31.
Medlemsservice kommer from i höst att ske via SKK, en tjänst som SLK skall använda enligt SKK.
Tjänsten kommer att underlätta för medlemmar, inbetalningskort kommer i god tid innan 
datum för medlemskapet utgår även ett par påminnelser kommer att skickas ut. HuS efterlyser 
nu ett fullständigt medlemsregister via Lars Ähdel som är grundare och ”ägare” till vår hemsida 
och databas.
Styrelsen beslöt att:
- Ett nytt informationsformulär ska utformas när medlemsservicen från SKK har kommit igång.
- MK ska kontakta Lars Ähdel för att diskutera medlemsregister och ”ägande rätten” till vår  
  hemsida.

§ 17 - 18 Adjungerad kassör till SRSL
MoK ha erbjudit sig att tillfälligt hjälpa till som kassör för de rasklubbar som ännu ej har en vald
kassör. SRSL har önskat hjälp. På sikt är detta ingen optimal lösning då MoK hamnar på ”två 
stolar”. Johanna Olsson Köpman finns som förslag att eventuellt gå in som adj kassör för SRSL.
Styrelsen beslöt att:
- MK diskuterar frågan med Ordförande Jan Karlsson SRSL samt med Johanna Olsson
  Köpman och återkommer i ärendet.

§ 17 - 19 Representanter till SKK KF
Den 30 sept – 2 okt inbjuder SKK till Kennelfullmäktigemöte på Clarion Hotel Stockholm. HuS har
tidigare fattat beslut om att skicka HK som delegat. HK har fått förhinder och en ny delegat 
samt åhörare skall utses.
Styrelsen beslöt att:
- Ordf KA anmäls som delegat.
- HB och LW anmäls som åhörare.
- LW anmäler samtliga till SKK online.

§ 17 - 20 Föreningsutbildning för SLK HuS och Rasklubbarna genom SKK
SKK har erbjudit SLK med rasklubbar till en föreningsutbildning under en helg i september. 
Fredrik Bruno SKK tillsammans KA kommer att hålla i utbildningen. 
Styrelsen beslöt att:
- Platsen eventuellt blir på Universitet i Örebro.
- Förslag på datum (minst två datum) föreslås av Fredrik Bruno.
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- KA återkommer till LW för mer information när det är klart från Fredrik Bruno om vilka datum
  som är aktuella.
- I samband med denna utbildning ha ett fysiskt styrelsemöte.
- Återkomma i frågorna ang boende och övriga praktiska frågor.

§ 17 - 21 Kommittéerna 
Styrelsen diskuterar vilka medlemmar som skall ingå i kommittéerna Tävlings och 
Aktivitetskommittén (TaK), utställningskommittén (UK) samt Mediakommittén (MEK), då inte
kommittéerna är fulltaliga.
Styrelsen beslöt att:
- MK och MN arbetar vidare med representanter till UK och TaK övriga i styrelsen bistår.
- HK och övriga i styrelsen arbetar vidare med representanter till MeK.

§ 17 – 22 Utställning Svenstavik
NN önskar inte genomföra utställningen i Svenstavik 2017-08-05. Styrelsen diskuterar 
möjligheten att flytta utställningsort och datum då tiden är allt för kort för att genomföras 
det aktuella datumet. 
Styrelsen beslöt att:
- Genomföra utställningen om möjlighet finns men flytta ort och datum till Sundsvall
  2017-10- 07, förslagsvis till Norra Berget. 
- MK kontaktar UK på SKK för en förfrågan om ändrad plats och datum.
- Samtliga i styrelsen gemensamt hjälps åt att ordna allt praktiskt för genomförandet av  
  utställningen.
Följande utställningar är godkända av SKK för 2018 och planeras genomföras via SLK, TaK och 
projketgrupper.
* Utställningsort Mora, Utställningsplats Tomteland, Datum Lördag 2018-03-10
* Utställningsort Skara, Utställningsplats Skara Brukshundklubb, Datum Lördag 2018-05-12
* Utställningsort Piteå, Utställningsplats Munksunds Sim & Sporthall
   Datum Söndag 2018-05-27
* Utställningsort Norrköping, Utställningsplats Vakant Datum Söndag 2018-06-03
* Utställningsort Trehörningsjö, Utställningsplats Vakant Datum Torsdag 2018-06-07 (ställe ev 
   in) 
* Utställningsort Piteå, Utställningsplats Munksunds Sim & Sporthall Datum Söndag 2018-07-15
*  Utställningsort Ransäter, Utställningsplats Ransäters Hembygdsgård
    Datum Söndag 2018-07-29
* Utställningsort Gimo, Utställningsplats Vakant, Datum Söndag 2018-09-09
* Utställningsort Alvesta, Utställningsplats Huseby Bruk, Datum Lördag 2018-09-22
* Utställningsort Sundsvall, Utställningsplats Norra Berget, Datum Lördag 2018-10-06
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§ 17 – 23 Övriga ärenden
- KA är tillagd som medlem skall kompletteras med namn och adresser. 
- MK har lagt ut namnen på alla i rasklubbarna på hemsidan.
- AL kompletterar SRLV:s styrelseledamöter.

§ 17 – 24 Ärenden som inte får diskuteras utanför HuS innan protokollet är justerat
Styrelsen beslöt att:
- Inga frågor skall diskuteras utanför styrelsen innan protokoll är justerade och signerade.

§ 17 - 25 Nästa möte
Styrelsen beslöt att:
Nästa ordinarie möte äger rum 25 juni kl 19.30 

15. Mötet avslutas
KA avslutar mötet och tackar för två väl genomförda möten då även konstituerande möte 
genomförts denna kväll.  
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