Protokoll fört vid styrelsemöte för Svenska Australian Shepherdklubben
Datum: 2011-01-09
Närvarande: Ingela Bergare, Camilla Appelgren, Veronica Hagéus, Lilian Holmér, Fia Salmin
Haking.
Anmält förhinder: Kia Axelsson
Ej anmält förhinder: Gudrun Berger

:

§1
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
VAL AV JUSTERINGSMAN
Till justerare valdes Veronica Hagéus.
§3
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes.
§4
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte 2010-12-01 godkändes och lades till
handlingarna.
§5
GENOMGÅNG AV INKOMNA SAMT UTGÅENDE SKRIVELSER
Ingående och utgående skrivelser enligt bilaga gicks igenom, nedanstående beslut fattades:
IK 155
Styrelsen beslutar att: Kia Axelsson deltar på SKK:s Avelskonferens 2011.

IK 193
Styrelsen beslutar att: Lilian Holmér deltar på Anatomiutbildningen och
Exteriörbeskrivarutbildningen 2011.

§6
GENOMGÅNG AV ÅTGÄRDSLISTA
Åtgärdslistan gicks igenom och reviderades inför fortsatt arbete.

§7

RAPPORT FRÅN AG:

JOBB
Korningsdiplom skall beställas samt priser till Årets Aussie 2010.
VALLNING
Inget att rapportera från AG-vallning.
Styrelsen beslutar att: Under årsmötet uppmärksamma de hundar och förare som deltagit
och fått ett godkänt resultat på SVAK:s officiella vallhundsprov.
PR/INFO
SASK har haft rasmonter vid både Stockholms Hundmässa samt My Dog i Göteborg.Vid
bägge tillfällen har montern varit välbesökt. SASK framför sitt tack till dem som har
representerat vår ras.
Aussiekalendern 2011har tryckts upp och det finns exemplar kvar. Det har även tryckts upp
2000 st nya rasfoldrar.
UPPFÖDNING
Väntar in rapport från Lena Stangvik och Anna Brinning gällande Avel
&Uppfödarkonferensen.
Det ska satsas på samarbeten mellan våra uppfödare, en uppfödarträff planeras därför in
under 2011.
Styrelsen beslutar att: Valpköparpaketet gällande medlemskap kvarstår under 2011.

RUS
Inget att rapportera.
§8

RAPPORTER FRÅN LO:

Östra
Aussieträff i Katrineholm planeras i april.
Västra
Inget att rapportera
Södra
Inget att rapportera
Norra
Posten som kontaktperson är fortfarande ej tillsatt. Styrelsen arbetar vidare på att hitta någon
som kan tänka sig att vara kontaktperson.
.

§9
EKONOMISK RAPPORT
Styrelsen gick igenom de i förväg utskickade rapporterna. Se bilaga.

§10
NYA HEMSIDAN
Nya hemsidan kan sjösättas under vecka 2 – 2011.
§11
GENOMGÅNG AV RAS
Inga synpunkter från medlemmar har inkommit gällande Rasdokumentet.
Detta kommer att ligga som en egen punkt på årsmötet och ett beslut måste fattas på
årsmötet.
Detta skall ut på hemsidan igen och ett sista datum för inkommande synpunkter är
2011-01-23.
§12
ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Årsmöteshandlingarna gicks igenom.
Årsmötet kommer att ske på Örebro BK 2011-02-20 kl 12.00
§13
NÄSTA MÖTE
Telefonmöte 2011-01-30 kl 18.00
Styrelsemöte Örebro BK 2011-02-20 kl 11.00
§14
MÖTETS AVSLUTANDE
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet

-------------------------------------------Fia Salmin Haking

Justerat:

-------------------------------------------Veronica Hageus

---------------------------------------------Ingela Bergare

