Protokoll styrelsemöte
Datum:
Plats:

2017-04-24
Via telefon, FreeCall

Paragraf:

1 - 15

Närvarande: Maria Sörensen Stengaard (MS)
Anne Lundin (AL)
Irja Solner (IS)
Annika Schröder (AS)
Ulrika Dahlberg (UD)
Mikael Klingsander (MK)
Maria Ohlsson

Ej Närvarande: Patrik Martinsson (PM)

§1

Mötets öppnande
Ordförande Maria Stengaard hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18,05

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§3

Val av justerare
Till justerare valdes UD

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§5

Ekonomi (rapport från kassör)
Saldo pg konto:
25619,21
Saldo sparkonto:
14050,36
Saldo dep.konto:
115824,66
Tittfunktionen för Yvonne Palm ska tas bort. AS mailar protokoll från konstituerande möte till
IS, då detta behövs till banken.
MS ska läggas till för tecknande av konton
Det är vissa uppfödare som inte har betalat in sina depositionsavgifter. IS kollar över
depositionerna och AL skriver en påminnelse på hemsidan.

§6
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Rapporter / skrivelser
* Protokoll från SBHK
* Mail från Broholmerselskabet - ny kommitté tillsatt för avelsarbete

Signatur:

§7

Hemsidan
Stor eloge för jobbet som AL gör med hemsidan. Den uppdateras snabbt med den information
som behövs – en mer levande hemsida än tidigare!

§8

Gammelkroppa
Ganska få anmälningar till lägret – totalt 10 hundar och 17 personer. Men, vi kör på ändå och
försöker sprida PR till nästa år!
AL fixar tipspromenad
PM fixar lekar till kvällen
MS och AS fixar det som behövs till utställningen och hör av sig till övriga i styrelsen om det
behövs hjälp.

§9

Fullmäktige SBHK
AS och PM åker till Vätterleden för fullmäktige 2017-04-29. AS deltar även på
ordförandekonferensen.
AS har meddelat alla i styrelsen att de ska läsa igenom fullmäktigehandlingarna och höra av
sig om de har något att ta upp.

§ 10

Dep.text från konst. möte
”För hund, som innan fyra års ålder, avlider eller som, på grund av påvisbara hälsoskäl, ej
kan genomföra mentalbeskrivning eller beteende och personlighetsbeskrivning, kan
depositionsavgiften utbetalas.”
Denna text ska läggas till gällande depositionerna
Styrelsen är enig och har beslutat om detta.

§ 11

HD/AD hälsoprogram
Carina SBHK har meddelat SKK att Broholmer kommer att läggas in under hälsoprogram 2
då vi redan har i vårt RAS. Det innebär att hund ska genomgå röntgen för HD/AD innan den
kan godkännas för avel.

§ 12

Årsmöte 2018
Årsmöteshelgen 2018 kommer att bli 24-25 mars. Årsmötet är 25 mars.
MS kollar och bokar Spånhult om det är ledigt
AS kollar med Carina SBHK om hon kan tänka sig vara mötesordförande

§ 13

Hundregister
MO blev tillfrågad av Eva Käll om hon kan tänka sig att ta hand om vårt hundregister. MO
har accepterat och ber Eva Käll kolla med Lotta Berglund om hon kan skicka underlag till
MO.

§ 14

Övriga frågor
a) AS informerade styrelsen om att SBHK hade vissa synpunkter på våra årsmöteshandlingar.
Detta måste ses över till nästa styrelsemöte.
b) AS informerade styrelsen om att det kommer en föreläsning i slutet av oktober som
arrangeras av SBHK. Kommer att handla om leder, utfodring och hjärta. Föreläsningen är
uppdelad på 2 dagar.
c) AL lägger ut en förfrågan på hemsidan/facebooksidan och ser om det finns något intresse
för BPH och i så fall vart i Sverige det finns störst behov.
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Signatur:

§ 15

Mötet avslutas
Mötet avslutas 18.45 och MS tackar för visat intresse

Protokollförare

Mötesordförande

/ Annika Schröder /

/ Maria Sörensen Stengaard /

Justeras

/ Ulrika Dahlberg /

Nästa styrelsemöte blir 2017-07-31
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