
Protokoll styrelsemöte SRSL!!
2018-01-11!
Telefonmöte!!

Närvarande: Jan Karlsson, Anna Schön, Lillemor Rodling, Agneta Sjöquist!!!
§1 ! MÖTETS ÖPPNANDE!               
!        Ordförande Jan Karlsson förklarade mötet öppnat.!!
§2! FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING!                
!        Dagordningen fastställdes.!!
§3! VAL AV JUSTERARE!                
!        Till justerare valdes Lillemor Rodling.!!
§4! GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL!                
!        Föregående protokoll lades till handlingarna.!!
§5! EKONOMISK RAPPORT!                
!        Jan Karlsson drog statusrapport från adjungerad kassör Arne Randström.!!
!        Beslutades att när utbetalningar sker för ev utgifter ska Arne Randström sända ett mail 
!        el sms till personen i fråga i samband med att han betalar ut ev pengar så man vet   !       
!        att de kommer.!!
§6! AVELSFRÅGOR!                
!        Hanhundslistan - Jan kollar vidare. Nästa steg är att kolla gammalt material från gamla 
!        AK som vi fick tillgång till 10 januari 2018.!!
  !        Vi har fått en kasse full med gamla hälsoenkäter från en medlem. Dessa förvaras hos 
!        Jan Karlsson. Vi har även mottagit en hel del mail som förvaras i SRSL:s mailbox tills 
!        vidare.!
!        !
!        Genbevarande projektet - Muntligt svar har kommit från jordbruksverket. !
!        Beslut att avvakta till skriftligt svar inkommit. Anna Schön tar åter kontakt med !
!        jordbruksverket och påminner.!!
!       RAS - Projektet bordlägges till efter årsmötet då vi inte fått ras-ansvar.!!
!       Beslut att lägga ut en sjukdomsblankett på hemsidan snarast.!
!     !
§7! BREVET FRÅN SKK!                
!        Se SKK/FK protokoll nr 5-2017 §77!
!        Anna Schön har kollat med Fredrik Bruno, jurist på SKK, att det är ok att ha en !     
!        organisation som SKK som revisor vilket det är.!
!        Anna Schön har åter igen 10 januari 2018 bett HUS om att ge SRSL ! !        !
!        rasansvar. Kjell A Andersson svarade samma dag att det inte var aktuellt utan ev kunde 
!        ske senare under 2018.!!!
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!!!!!!
§8! MEDLEMSLISTA O MEDLEMSAVGIFTER!                
!        Vi har äntligen erhållit medlemslista av HUS.!
!        Beslöts att be Bertil Astby om hjälp att sortera upp listan.!
!        Beslut att bjuda samtliga medlemmar på medlemskap fram till nästa förfallodag.!
!        Beslut att förstagångs valpköpare (en i familjen), får ett års medlemskap gratis förutsatt 
!        att detta anmäls av uppfödaren. !
!        Beslut att Anna Schön och Lillemor Rodling skriver ihop ett brev om detta plus info om 
!        årsmötet samt mailar ut detta till alla medlemmar. De som vi ej har mail-adress till !
!        skickar vi fysiska brev till. Styrelsen godkände kostnaden för porto och kopiering.!
!        !
§9! PROTOKOLL PÅ HEMSIDAN!                
!        Beslut att fortsätta som tidigare, dvs att på SKK:s inrådan inte lägga ut protokollen.!
!        Beslut att lägga ut årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse.!!
§10! ÅRSMÖTESFÖRBEREDELSER!              
!        HUS har ännu inte lyckats få fram en valberedning men enl ordförande i HUS så jobbar 
de !        de med detta.!
!        Beslut att nu börja skriva verksamhetsberättelse. Denna o balans- och resultaträkning 
!        ska vara revisorn till handa 6 veckor innan årsmötet.!!
§11! ÖVIRGA ÄRENDEN!              
!        -!!
§12! NÄSTA MÖTE!              
!        Telefonmöte 25 januari 2018 kl 13:00! !!
§13! MÖTETS AVSLUTANDE!              
!        Ordförande Jan Karlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.!!!!!!!!
Anna Schön, Sekreterare!!!!!!
Jan Karlsson, Ordförande                                      Lillemor Rodling!!!!!!!!
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