Protokoll fört vid telefonmöte den 22 maj 2006
Närvarande: Annette Persson, Carola Håkansson, Anna Eklund och Helena Larsson
Meddelat förhinder: Gunnel Karlsson, Anna Deijer och Lisa Öiangen
1.

Mötets öppnande
Annette hälsade alla välkomna

2.

Val av justeringsman som jämte ordförande justerar protokollet
Carola Håkansson valdes

3.

Föregående protokoll
Förelåg i justerat skick och lades till handlingarna

4.

Sekreterare:
Vi har fått skrivelse om att vår sekreterare, Lena Rydefjord avgår med omedelbar verkan pga av för många poster och hon
vill prioritera avelsråd och valphänvisningsbiten. Eftersom ingen annan är villig att ta på sig denna sekreterarpost så låter
vi den vara vakant så länge. Ordförande Annette tar hand om post och arkivering av protokoll etc.

5.

Inkomna skrivelser:
a/ SSPK protokoll. Årsmöte 060325, Konstituerande 060325 & Styrelsemöte 060408
b/ SSPK/SKK. Inbjudan sekreterarutbildning steg 2
c/ Affenpinscherklubben, för kännedom
d/ SSPK, Utställningar 2007 och 2008
e/ SSPK/SKK, Förslag till Hamiltonplakett och SKKs förtjänsttecken
f/ Lena Rydefjord, mail om att hon avgår som sekreterare
g/ SSPK/SKK, ang valphänvisning och avelsråd. Annette svarar på detta.
h/ Anna Borg, vår domare på Mälarpinschern är Siv Jernhake
i/ SSPK, ang Hund & Kattmässa i Sollentuna. Miia Lindberg vår kontaktman där tar hand om detta.
j/ SSPK/SKK/AK, Vill ha en redogörelse om hur RAS förankrats i klubben, Annette svarar på detta.
k/ SSPK. Prokollsutrag har gått till SKK ang delning av sektionen.
l/ SKK webb. Dom kan inte ändra länkadress förrän delningen av klubben lagts in i databasen

6.

Utgående skrivelser
a/ SKK webb. Ändring av länkadressen till vår nya klubbs hemsida.
b/ Annette svarat på inkommande g/, ang valphänvisning och avelsråd
c/ Annette svarat på inkommande j/, ang hur RAS förankrats i klubben

7.

Logotävlingen:
Förslagen har legat på vår hemsida och medlemmar har röstat fram att logga nr. 2, gjord av Amanda Wiklund, ska vara
klubbens logga. Carola Håkansson ordnar ett Grattiskort och ett litet pris till Amanda.

8.

Klubb policy
Anna Eklud har arbetat fram en policy för klubben som vi alla i styrelsen beslutade ska ligga på vår hemsida. Alla förtroendevalda och kontaktmän ska dessutom få den tilländ sig. Helena Larsson ombesörjer att så sker.
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9.

Täckhundslistan:
Mötet var enigt om att denna lista borde ligga under avelsrådets arbetsuppgifter. Helena Larsson kontaktar Lena Rydefjord
om detta.

10. Rapporter:
Utställningskommittéen
Helena och Anna rapporterade att det mesta kring Mälarpinschern är klart.
Vi beslutade att lägga det ”gamla” om Mälarpinschern, såsom förteckningar över vandringspris vinnare m m bakom oss.
Vi ansåg att eftersom klubben är nystartad så nystartar vi alla sådana förteckningar.
MH kommittéen
Arbetet framskrider, bl a är en helg i slutet av september bokad för teori om mentalitet.
Hemsidan:
Vi har ännu inte fått någon som kan göra någon form av historik om rasen
Information om kurser etc som är lång anmälningstid på borde ligga längre under aktuellt så medlemmar ser det och inte
glömmer bort dom.
Medlemmar tycker att valphänvisningen borde göras bättre, Helena ska se över detta. Problemet är att Lena Rydefjord ska
kunna lägga upp allt ang ”aktuella och kommande valpar” själv på hemsidan.
Valphänvisningen:
Önskemål om att hela url adressen skrivs ut då alla inte kan länkas vidare på kennelnamnet (som har länk)
11. Övriga frågor:
Anna Eklund meddelade att hon fått en bok i föreningsteknik av SSPKs ordf. Carina Green och denna bok ska vandra
mellan oss i styrelsen.
12. Nästa möte
Måndagen den 17 juli 2006 kl. 19,00
13. Avslutning
Annette tackade alla närvarande och önskade en trevlig kväll

Vid prokollet:

Justeras:

Justeras:

Anna Eklund

Annette Persson
ordf.

Carola Håkansson
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