Minnesanteckningar Styrelsens arbetsmöte
7 mars 2015
Plats: Hotell Drott, Norrköping
Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Åsah Holmqvist, Per Edorson,
Ingrid Wigur, Cari Hansson, Emma Farhang, Gunilla Erlandsson
Frånvarande: Maria Jönsson
Arbetsmötet gällde att arbeta vidare med klubbens hemsida. Gunilla Erlandsson
var inbjuden i sin roll som webmaster, för att hjälpa styrelsen med tekniska frågor
och höll ett litet föredrag ang hur hemsidan ska hållas lättarbetad och utan allt
för mycket svår teknik. Gunilla var med på mötet under några timmar.
Styrelsen diskuterade hur hemsidan på bästa sätt ska läggas upp och hur den ska
vara organiserad, för att vara tilltalande, informativ och användarvänlig. Olika
upplägg och möjligheter togs upp till diskussion.
Gunilla visade hur man jobbar på klubbens hemsida som administratör.
Styrelsen diskuterade vilka rubriker som ska finnas och hur artiklar och
information ska sorteras under de olika rubrikerna. Åsah fick i uppdrag att
kontakta Henrik och arbeta med att ändra rubriksättningen och sortera in artiklar
och dokument under de nya rubrikerna i enlighet med det styrelsen beslutade.
Uppdatering av befintliga dokument får komma i andra hand, då styrelsen
bedömde att utformningen av sidan är högsta prioritet och de flesta dokument är
aktuella eller står i begrepp att bytas ut helt och hållet.
Styrelsen diskuterade möjligheten att kunna få fler medlemmar aktiva inom olika
delar av rasklubbsarbetet. En möjlig arbetsuppgift skulle kunna vara att fungera
som en aktivitetssamordnare för klubbens stora evenemang. Rasspecial,
Rasmästerskap, lägret och Guldtackan. Mentalsamordnare skulle kunna fungera
som kontaktperson mellan klubben, klubbens uppfödare och lokalklubbar, i frågor
vad gäller att arrangera MH, exteriörbeskrivningar och MT.
Styrelsen diskuterade Rasmästerskap 2016. Då Maria Ihrén tillsammans med
många duktiga engagerade människor, gör ett enormt fint jobb med detta
arrangemang i Håverud/Mellerud hoppas styrelsen att de vill och orkar fortsätta
arrangera detta evenemang flera år. Men för att inte slita ut dessa eldsjälar,
diskuterar styrelsen om det kanske bör ställas en fråga till andra distrikt om de
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kan ta över arrangemanget något år, för att dela på arbetsbördan med ett så
stort arrangemang.
Styrelsen diskuterade hur arbetet med Lathunden skulle kunna bli bättre och mer
effektivt. Per har anmält sig till SBKs utbildning i april. Styrelsen bestämmer sig
för att tillfråga Emma Sandfjord(om hon blir invald i styrelsen av årsmötet), om
hon är intresserad av att gå utbildningen även hon. Avelsrådet har fått förfrågan
om det finns någon som har möjlighet att delta på utbildningen, men ännu har
ingen givit definitivt besked. Styrelsen anser att det vore värdefullt att fler ur
styrelsen och avelsrådet, har kunskap om hur Lathunden kan användas i
rasklubbsarbetet.
Styrelsen diskuterade hur framtiden för klubbtidningen ska bli. Då framtagande
av en tidning är förbundet med stora kostnader för klubben är det frågan om det
är värt det, eller om tidningen endast ska bli digital. Ett alternativ vore att
medlemmarna skulle kunna få välja om de vill ha tidningen digitalt eller på
posten, allt för att hålla nere kostnaderna för porto. Andra möjligheter för hur
kostnader skulle kunna hållas nere togs upp. Annonsörer, skulle vara en
möjlighet. Veronica och Jeanette håller på att arbeta fram ett brev som skulle
kunna skickas ut till potentiella annonsörer. Funderingar kring olika tryckerier,
kostnader för att få tidningen satt osv.
Christina Holmqvist anslöt till mötet en stund och informerade styrelsen om det
fortgående arbetet med lägret samt att Veronica lämnade över en del information
ang medlemshantering och arbete i medlem online, så att Christina på sikt ska
kunna ta över det arbetet.

Vid protokollet: Cari Hansson
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