Protokoll styrelsemöte 2020-12-13
Klockslag: 19.00

Plats: Messenger

Anmält förhinder: ingen

1

Mötets öppnande: Ingela hälsade välkommen och öppnade
mötet.

2

Justeringsperson: Emma valdes till att justera dagens protokoll

3

Dagordning: dagordningen godkändes med tillägg under
punkten verksamhet samt under övriga frågor.

4

Föregående mötes protokoll: godkändes och lades till
handlingarna

5

Protokollföring av beslut tagna utanför styrelsemöten (per
capsulam): inga

6

Inkomna och utgående skrivelser
a. Inställd RUS/RAS-konferens: ingen åtgärd
b. Auktorisation av exteriördomare: Maria har skickat
raskompendium samt brev till Ann-Christin Johansson, som
blivit auktoriserad som grupp allrounder i grupp 1.
c. Förslag till valberedningen på ordförande (sista dag 15
dec): Ingela lägger ut en påminnelse på FB.
Verksamheten
a. Avelsrådet – rapport om medlemsvärvning till avelsrådet.
Ingela har varit i kontakt med några personer, som tyvärr
tackat nej.
b. RAS: Lena Stangvik i samarbete med Liza Hasselqvist
slutför det arbete som presenterades på årsmötet 2020.
c. Kullstatistik för 2019 behöver slutföras: Ulli och Jenny N
hjälps åt. Det finns även planer på att börja sammanställa
statistik för första halvåret 2020. Planen är att presentera
ett utkast för styrelsen på nästa styrelsemöte.
d. MH, MT och exteriörbeskrivningar: Avelsrådet har kommit
överens med Uddevalla schäferklubb ang att arrangera två
MT samt ett MH till SASK till en kostnad av 1500:-/tillfälle.
Därtill kommer kostnad för lunch och reseersättning till
exteriörbeskrivaren. Cari lägger upp datumen för
exteriörbeskrivning i SBK-tävling.
i. 6 juni MT och exteriör i Uddevalla (Sandra Wesa)
ii. 12 juni MT och exteriör i Uddevalla (Sandra Wesa)
iii. 13 juni MH i Uddevalla
e. Tävlingar: RM i bruks – avtalet med Eskilstuna BK är i
princip klart och godkänns efter några justeringar. Jenny
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f.

g.

h.
i.

j.

Åström skickar förslaget till Lena Stangvik för
godkännande.
Vallningskommittén: vallningssidan på hemsidan är
uppdaterad. Det planeras vallningsträningstillfällen vid ett
flertal tillfällen och vid ett flertal platser, under våren. De
kommer att arrangeras coronaanpassade.
Uppfödarträff – styrelsen diskuterar hur träffar skulle kunna
ske coronaanpassade. Det blir svårt att få till en stor
avelskonferens. Det alternativ som finns är att engagera en
föreläsare som skulle hålla en digital föreläsning. Styrelsen
lyfter en mängd olika tänkbara namn på föreläsare som
skulle vara intressanta för våra uppfödare att lyssna till.
Kent Svartberg, Ingrid Tapper, Ankan Edoff, Per Jensen,
Jessica Mann, Veterinärer: Ylva Trygger, Linda Ernholm,
Karin Augustsson. En idé kom upp om att det skulle vara
både en föreläsning för uppfödare samt en artikel i
tidningen. Vi diskuterade vilka föreläsningen skulle vara
öppen för och vad det skulle kosta olika grupper. Ex gratis
för uppfödare på uppfödarlistan, en lägre kostnad för
medlemmar och en högre för icke medlemmar. Emelie får i
uppdrag att ta detta till Avelsrådet samt skissa på ett
förslag till upplägg. Det skulle även vara möjligt att
arrangera mindre, lokala uppfödarträffar. Styrelsen
diskuterar att det då skulle vara önskvärt att det på dessa
träffar skulle diskuteras frågor som kommer från
styrelse/avelsråd, samt att det skulle ske en enklare form
av redovisning av vad som diskuterats på mötena.
Championat- och korningsdiplom: Liz Knutsson – Wow
Lixoms Pocket Full of Dreams, SE39249/2017
Årsmötet: Ingela kollar med SBK/SKK ang de olika
paketerbjudande som finns med digitala lösningar. Det
ingår förberedande möten inför årsmötet, där diskussioner
förs, sedan det ”riktiga” årsmötet där de formella besluten
tas.
i. Mötesordförande och administratör (valberedningen)
ii. Zoom/VoteIT (SBK/SKK)
iii. Verksamhetsplan & budget: förslag skickade
iv. Verksamhetsberättelse: påbörjad
v. Motionssvar: förslag skickat
vi. Valberedning: rapport skickad till styrelsen. Det
fattas namn i förslaget och styrelsen diskuterar vad
det med de nya stadgarna skulle innebära att det
saknas namn på nominerade. Styrelsen beslutar att
lägga ut en påminnelseblänkare på FB att det är
viktigt att skicka in nomineringar.
Övriga medlemsaktiviteter: Emma erbjuder sig att ändra
administratör för SASKs uppfödargrupp på FB, så att det är
styrelsen som står som ansvarig.
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Rapporter
a. Delegerade frågor (inom styrelsen eller till externt forum):
inget
b. Tidningen: den är på gång och kommer nå medlemmarna
via deras mail innan jul.
9 Ekonomi
Ekonomisk status i förhållande till budget:
INTÄKTER
Medlemmar 10800
MH-diplom 800
Sponsorhuset 208
Raskompendium 150
KOSTNADER
Återbetalning exteriör -1800
Stambokföring exteriör -400
Hedersmedlem -400
Swish -4
SUMMA 9 354 kr.
På kontot vid månadens slut 290 297 kr.

a. Annat: styrelse beslutade att köpa presentkort som tack till
webmaster samt till tidningsredaktörerna. Maria får i
uppgift att fixa.
10 Övriga frågor
a. ASCA-registrerade hundar – rapport: SKKs avelskommittee
ska ta upp frågan på sitt möte i januari.
11 Kvarstående frågor till nästa möte eller frågor som delegeras:
inget
12 Information till medlemmarna: Ingela skriver ihop en
presentation ang vad som är aktuellt för klubben just nu och
läggar upp på FB.
13 Nästa styrelsemöte 2021-01-10
14 Mötets avslutande

Mötesordförande

Mötessekreterare
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___________________________
Ingela Qvirist

_____________________________
Cari Hansson

Justerare

________________________________
Emma Sandfjord
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