Protokoll styrelsemöte SASK
12 Juni 2022 kl. 19.00
Via Teams
Närvarande: Carina Lindström, Jenny Nyberg, Robin Yourell Högberg, Lotta Wallander,
Agnetha Andersson, Cecilia Risvall, Jenny Naarttijärvi, Alexandra Persson och Tina
Sperring
Frånvarande:
§1. MÖTETS ÖPPNANDE
Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Cecilia.
§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.
§4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Protokollet föredrogs av Carina.
§5. PROTOKOLLFÖRING AV BESLUT TAGNA UTANFÖR STYRELSEMÖTET
Anmälningstiden för rasspecialen är förlängd för att vara samma som SÄKKs
utställning, sista anmälan 13/6.
§6. INKOMNA- OCH UTGÅENDE SKRIVELSER
Inga inkomna eller utgående skrivelser.
§7. AVELSRÅDET
a. Avelsrådet ska ha möte om RAS snarast för att styrelsen ska kunna ta
beslut om att kompendiet ska skickas ut till medlemmarna.
§8. VALLNINGSKOMMITTÉN
Helgen 21-22 maj ställde de in pga. för få deltagare 1 anmäld till clinicen och
ingen till HWT, jättestor besvikelse och där gick nog luften lite ur oss. Eftersom vi
har haft svårt att fylla våra kurser så behöver vi ta nya tag. Verkar som många inte
vågat anmäla för dom tror att det är för avancerat. Vi får fundera och återkomma
med planerna för hösten.
Just nu jobbar Lena och Harriet med klubbmästerskapet, eftersom jag sitter i
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SCANDWASC styrelse så är det bättre att Lena och Harriet sköter förhandlingarna.
Tanken är att ha en klubbmästare i Started, Open och den ”riktiga” klubbmästaren
blir då i Advance. Återkommer med mer info när allt satt sig. Datumet blir 17 eller
18 september.
§9. ARRANGEMANGSKOMMITTÉN
a. Rasspecialen
i. Antal anmälda just nu är 29 st
ii. Beslut tas om att skicka ut avtal till ringssekreterarna.
iii. Sponsorer foder samt en hundsportsbutik är klart
b. Tjörns brukshundklubb anordnar RM i lydnad. Jenny har kontakt med
klubben.
c. Det blir inget rasmästerskap i rally tyvärr. Vi har inte fått något napp på
klubb på kort varsel och kommer nu fokusera på 2023.
d. Avtal rasmästerskap
Arrangerande klubbar ska såklart ha täckning för sina kostnader. Avtal
beror på vad det är för upplägg, om klubben arrangerar för oss, om vi
nyttjar deras lokaler och arrangerar själv eller om vi hoppar på befintlig
tävling. Lokalklubbar ska inte gå i förlust för att hjälpa till med
rasmästerskap.
e. Vi annonserar ut om RM 2023 i samtliga grenar.
§10. AUSSIETIDNINGEN
Går i tryck den 20/6. Vi slutar med ordförande har ordet då ordförande vill säga
samma som styrelsen. Tidningen jobbar fantastiskt bra och det är roligt.
§11.

MEDLEMSFRÅGOR
a. Fråga har inkommit om att anmäla hund till rasspecialen med utländsk
ägare. Beslut om att det är okej.

§12.

VERKSAMHETEN
a. Styrelsens interna kommunikation behöver ändras. Diskussioner är svårt
att ha i messenger. Vi startar en sluten facebookgrupp där vi kan ha trådar
med mer diskussioner samt förbereda punkter inför mötet.
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§13. RAPPORTER
Inget nytt om RASK eller dialog grupp grå. .
§14. EKONOMI
På kontot 2022-05-31 320 624 kr.
§15.

ÖVRIGA FRÅGOR

§16. NÄSTA MÖTE
14 augusti 2022 kl 19.00
§17.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Mötesordförande

_______________________________________
Tina Sperring

________________________________________
Carina Lindström

Justerare

________________________________________
Cecilia Risvall

Cecilia Risvall (Jul 26, 2022 15:38 GMT+2)
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