
Protokoll HuS styrelsemöte

Dag: Söndag 2017-08-27
Tid: 19.30
Plats: Telefonmöte

Närvarande:
Kjell Andersson (KA)
Mikael Köpman (MK)
Håkan Klaar (HK)
Lena Wallin (LW)  
Monica Karlsson (MoK)
Maria Nilsson (MN)
Hans Balstedt (HB)
Anneli Lindh (AL)
Sanna Larsson (SL)

§ 17 - 51 Mötets öppnande
Ordförande KA öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 17 - 53 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslöt att:
Godkänna protokollet.

§ 17 - 54 Val av justerare för dagens möte
Styrelsen beslöt att:
MN justerar dagens protokoll jämte ordförande KA. 

§ 17 -55 Inkomna skrivelser
- Ordförande
- Sekreterare
- Övriga ledamöter

Inga inkomna skrivelse fanns att rapportera.
  
§ 17 - 56 Ekonomi
  MoK ger en ekonomisk rapport. Årets budgetplan är svår att sia om då SLK har en ny organisation
  att arbeta med, dels med rasklubbarna och dels kommittéerna.
  Styrelsen beslöt att:

-  Godkänna rapporten
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§ 17 - 57 Rapporter
MN och MK gör en kort redovisning hur vi ligger till i planeringen gällande   
Sundsvallsutställningen. Det har kommit in runt 20 anmälningar fram tills i dag. Boende för 
domare och ringsekreterare är klart.

Styrelsen beslöt att:
-  UK tillsammans med projektgruppen fortsätter sitt arbete.

- Hemsidans behörighet för rasklubbarna
  HuS fokuserar framåt med att få igång den nya hemsidan som beräknas vara klar i början
  av oktober.
Styrelsen beslöt att:
- Rasklubbarna och kommittéer får egna koder så de själva kan ”bygga”sina hemsidor.
- HuS kommer att stå för alla webbkostnaderna.

- Protokoll
KA har varit i kontakt med Stig Berndtsson ang deras årsmötesprotokoll och deras konstituerande
protokoll, som fortfarande efterfrågas och ej inkommit till HuS.

Styrelsen beslöt att:
- KA tar ny kontakt med SB
 
§17 – 58 Föreningskurs , Örebro 16 – 17 september 2017
Den sedan tidigare planerade kursen i föreningsteknik diskuterades. Önskemålet från ordf KA och 
SKK:s KM Fredrik Bruno, är att så många som möjligt ska delta både från HuS och från 
rasklubbarna samt HuS valberedning. HuS kommer att ha  ett eget fysisk möte, samt möte med 
rasklubbarna under lördagen den 16 september. Inbjudna föreläsare på lördagen är Maria
Dahlberg  (SKK:s avelskommitté) och Marit Cronquvist(Specialklubben för Västgötaspets).

Styrelsen beslöt att:
- HuS och rasklubbarnas ledamöter betalar själva mellanskillnaden för enkelrum.
- Rasklubbarnas boende och resor kan rasklubbarna äska pengar hos HuS.
- KA fortsätter att ha kontakt med SKK ang att äska pengar och få hela kursen betald från SKK.
- SKK kommer att skicka över de handlingar som skall arbetas med under söndagens
  föreningsteknikkurs .
- HB undersöker alternativa lunchrestauranger i närheten av Universitet.
- HuS och rasklubbarnas ledamöter står själva för kostnader vad gäller luncher och middag .
- KA och AL gör ett programförslag för helgen.

§ 17 – 59 Inmönstring Lapsk Vallhund
Ang inmönstringsprojektet önskar SKK  svar från SLK innan 1 september.
Styrelsen beslöt att:
- KA tar över frågan och fortsätter diskussionen med SKK och den medlem som mailat oss.
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§ 17 - 60 Distriktens nedläggning
Styrelsen beslöt att:
- Utskicket till distrikten om nedläggning ska genomföras. Redovisningar mm ska vara insänt till
   HUS senast   2017-10-31.

§ 17 - 61 Övriga frågor
Flera av HuS ledamöter får frågor från medlemmar i sina privata mailboxar.
Styrelsen beslöt att:
- Alla frågor ska ställas till HuS på mailadressen cs@slk.nu
- HuS ska börja använda Kivra för att få en säker digitalsignering på protokoll mm. Frågan ska   
  även diskuteras med rasklubbarna under Örebrohelgen.
 
§ 17 – 62  Nästa möte
Styrelsen beslöt att:
Nästa möte blir lördagen den 16 september i Örebro, som då blir ett fysiskt möte.
 
§ 17  – 63 Mötet avslutas
Mötet avslutas och ordförande tackade för visat intresse.
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