Protokoll
Styrelsemöte 20180605 vid Chesapeake Bay retrieverklubben
Typ av ärende

Punkt/ärende

Beslut/Åtgärd/Handlinga
r

Rebecca hälsar
välkommen.
Rebecca, Monica,
Pernilla, Sonja, Kristina,
Karin är närvarande.

91 Mötets öppnande

Ansvarig

Ordförande

92 Fastställande/godkännande av
dagordningen

Beslut

Godkänns.

Alla

93 Val av justerare att jämte
ordförande justera protokollet

Beslut

Rebecca, Pernilla

Alla

94 Föregående protokoll

Genomgång/återkoppling/beslut

Genomgång av
föregående protokoll,
inga åtgärder.

Alla

95 Beslut tagna via e-post och på
annat sätt

Beslut

Beslut om utökat
rasregister gällande
Johan Andersson. Bifölls.

Alla

96 Skrivelser

Information/diskussion/beslut
* Inkomna
Div från SSRK
* Utgående

Förfrågan från SSRK om
utökat rasregister för
Tina Angrell. Bifalles.

Alla

Diskussion om vi ska ha
krav på domare, som
tidigare. Krav anser
mötet vara uteslutet,
men gärna önskemål.
Sonja sammanställer en
önskelista.

97 Ekonomi

Information/diskussion/beslut

Diverse skrivelser från
SSRK v 20.
Tagit del.
Monica berättar att vi
har på kontot 15882,13
kr.
Monica har skickat in om

Kassör

deklarationsbefrielse.
a) Balans- och resultatrapport,
uppföljning budget

Information

Ingen info.

Kassör

b) Ekonomiska beslut

Information

Ingen info.

Alla

98 Club Show

Information/Diskussion/Beslut

Inga anmälningar har
kommit än.
Pernilla inventerar sina
rosetter.
Sonja beställer ev.
rosetter längre fram när
vi vet hur många som
behövs.
Sonja har ringt till
Håcknesta gård men inte
fått svar. Sonja fortsätter
ringa och ska fråga om
pris och husbokning.
Sonja lägger upp annons
på Danmarks och Norges
facebookgrupper och i
andra sociala medier för
chesapeake bay retriever
och även hemsidorna.
Sonja frågar domaren
om boende.
Sonja annonserar om
ringsekreterare.

Utställningsansvari
g

99 Jakt

Information/Diskussion/Beslut

Rebecca ska tala med
Chrisse och återkopplar
senare till styrelsen.

Jaktansvarig

WT 2018
Skyttar, funktionärer?

100 Avel

Information/ diskussion/ beslut
RAS
Valphänvisning

Annons för WT behövs,
helst denna vecka.
Annonsera om WT för
andra retrieverraser,
helst på sociala medier.
Rebecca eller Sonja
kollar med Chrisse.
Ingen info

Avelsansvarig

101 Information

Information/ diskussion/ beslut

Diskussion om
gemensamma aktiviteter
under helgen på
Håcknesta, som grillkväll,
fika, lotteri osv. och hur
inbjudningarna till dessa
ska göras. Om detta
beslöts att beslut tas vid
nästa möte.

102 Bordlagda ärenden

Information/ diskussion/ beslut

Bordlagda.

Alla

Aktivitetsdag i höst,
datum bestäms senare.

Alla

Ny logga, vi tittar vidare på
olika förslag

Kringarrangemang på 2018
års WT

Sponsor till hemsidan;
informationsansvariga tittar
på frågan och identifierar
vad vi kan erbjuda framtida
sponsorer

Instifta lokala
kontaktpersoner på olika
platser i landet
Webbshop
Medlemsvärvning
103 Att göra

Kringarrangemang på 2018
års WT
Aktivitetsdagen med träning
GDPR

Rebecca sammanställer
text om GDPR till
hemsidan och lägger ut.

104 Årshjul

Juni;
Juli; beställa rosetter
Augusti;
September; hemsidan ska
betalas, boka monter till
Stockholms Hundmässa
Oktober;
Stambokföringsavgifter ska
betalas
November; planera för ev
monter vid Stockholms
Hundmässa 2018
December; boka datum och
plats för årsmöte
Januari; Avgiften för
företagspaketet hos Nordea
dras från kontot
Alla ska inkomma med
material från sina respektive
ansvarsområden till
årsmöteshandlingarna
Februari; Annons för Club
Show ska produceras och
publiceras, ansöka om
sponsorfoder till Club Show
och WT
Mars; årsmöte innan
månadens utgång
April;
Maj
Att införa; motionstidens
utgång SSRK FM 2019
Manusstopp Apportören

105 Materiallista

Innehav
Hårddisk, hemsida
Hårddisk ekonomi
Fotoväggar
Dummys, 10 st
Placeringsfåglar
Wallstickers

106 Övriga frågor

Information/Diskussion

Var
Kristina
Monica
Monica
Christine
Monica
Monica

Inga
Alla

Beslut 5 juli
Alla

107 Nästa möte

Rebecca tackar för
mötet.
108 Mötets avslutande
Ordförande

