
Protokoll HuS styrelsemöte

Dag: Torsdag 2017-08-17
Tid: 19.30
Plats: Telefonmöte

Närvarande:
Kjell Andersson (KA) Ordförande
Mikael Köpman (MK)
Håkan Klaar (HK)
Lena Wallin  (LW)
Monica Karlsson (MoK)
Maria Nilsson (MN)

Anmält förhinder:
Anneli Lindh (AL)
Sanna Larsson  (SL)
Hans Balstedt (HB)

§ 17 – 38 Mötets öppnande
Ordförande KA öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 17 – 39 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslöt att:
Godkänna föregående med tillägg på punkten övrigt: Avkastningskontot samt
Användandet av tjänsten Kivra.

§ 17 – 40 Val av justerare för möte
Styrelsen beslöt att:
HK justerar dagens protokoll.

§ 17 - 41 Föregående protokoll
Styrelsen beslöt att:
- Godkänna dagens protokoll med en justering av § 17 – 34 Tre eventhelger.
- Justera texten till ”Planering pågår inför 2018 att bland annat genomföra

       tre eventhelger”.
Svenska Lapphundklubben – Huvudstyrelsen  HuS
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§ 17 – 41  Inkomna skrivelser
Ordförande KA har fått SRLV:s protokoll från årsmötet, ett protokollet som har varit på avvägar en 
längre tid.     
Styrelsen beslöt att:
- KA skickar det vidare till SKK:s FK samt till Stig Berntsson.
- KA skall även ta kontakta med AL ang  frågor gällande SRLV.

§ 17 – 42 Ekonomi
MoK rapporterar att portot för sista tidningen Lapphunden är betald samt att fakturan till SKK för 
delegat och åhörare till KF är betald.
Styrelsen beslöt att:
- Godkänna rapporten

§ 17 – 43 Rapporter
Inför utställningen i Sundsvall har anmälan kommit igång via SKK ,efter flera påtryckningar.   
Domare och ringsekreterare är bokade, så även hotellrum. Eventet skall läggas ut på SLK:s

  hemsida och Facebooksida. En bild från Norra Berget skall förslagsvis pryda sidorna.

MeK har fått in ett namn på person som är villig att arbeta med SLK:s hemsida.

Hemsidan krånglar och har gjort en längre tid. HuS har fått tillgång till koderna via Beniro.
     En ny hemsida arbetas det på. Rasklubbarna skall få större behörighet så snart som    

möjligt.
Inmönstringsprojektet diskuteras.

Styrelsen beslöt att:
   - KA ska kontakta ordförande för SRLV, ang att det inte har haft ett konstituerande möte ännu.
   - KA tar kontakt med berörda parter ang inmönstringsprojekt och kontaktar även SKK.
  
§ 17 – 44 Föreningsutbildning 16 – 17 september för HuS och rasklubbar

16 – 17 september är det planerat en föreningsutbildning i SKK:s regi för HuS samt 
rasklubbarna och HuS valberedning. Kursen är förlagd till Örebro och HB har erbjudit
att vi kan vara på Universitet i Örebro utan kostnader för lokalhyra.
KA kommer att i god tid skicka över de handlingar som skall gås igenom den helgen.
LW har skickat ut en inbjudan till samtliga berörda parter.

Styrelsen beslöt att:
  -  Finansieringen av kursen samt boende och reseräkning skall SLK äska pengar från SKK

På Riksstämman i Orsa utlovades det en föreningsutbildning av SKK.
   - Program för helgen beslutas på nästa möte. Inbjudna är en föreläsare från SKK sam en
     föreläsare från Västgötaspetsklubben.
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§ 17 – 45 Distriktens nedläggning
Styrelsen beslöt att:
- MK och LW formulerar en skrivelse/formulär som skall skickas ut till samtliga distrikt,
ang redovisningen av deras verksamhet och ekonomi per 2017-10-31

§ 17 – 46 Rasklubbarnas rasansvar
Styrelsen beslöt att
- Delegeringen av rasansvaret för respektive klubb avvaktas med till helgen 16 – 17 september.
  Tillsvidare är det SKK- SLK som har rasansvaret.

§ 17 - 47 Kommittéerna
Tävlings och aktivitets kommittén (TaK) har påbörjat sitt arbete. Planerar nu event inför 2018.

Planerna är att den nya hemsida skall börja att gälla från oktober-17. Rasklubbarna ska få
information och utse vem som ska vara ansvarig utgivare i respektive klubb. MoK kommer att
delta i MeK tillsvidare.

Medlemsregistret skall uppdateras.

HuS arbetar vidare med att fånga upp medlemmar som vill arbeta i UK. HuS vill  få igång projekt så
att vi under 2018 kan genomföra minst fem utställningar.
Styrelsen beslöt att:
- Fortsätta arbetet med att få medlemmar till de kommittéer som ej är fulltaliga.

§ 17 – 48 Övriga frågor
Avkastningskontot som ligger kvar på en fd styrelseledamot måste behörigheten ändras snarast.

KA kommer att få material från SKK inför KF.

Styrelsen diskuterar om att använda sig av Kivra ,som ger en säkrare möjligheter för HuS
när det gäller digital signering.

Styrelsen beslöt att:
- MoK kontaktar Swedbank för rådgivning om tillvägagångssättet så att minst kassören får
  behörigheten till avkastningskontot .
- KA kallar till ett delegat möte när han fått tillgång till materialet som ska diskuteras och beslutas
  på KF, så att övriga i styrelsen får möjlighet att komma med synpunkter.
- MoK och MK undersöker möjligheten att införskaffa Kivra.

§ 17 – 50 Nästa möte
  Styrelsen beslöt att:
  Nästa ordinarie möte äger rum 2017-08-27

§ 17 – 50 Mötet avslutas
 Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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