
Protokoll styrelsemöte SRSL!
2017-09-19!

Telefonmöte (mötet i Örebro 16-17 sep blev inställt)!!
Närvarande: Jan Karlsson, Anna Schön, Lillemor Rodling, Agneta Sjöquist!!
§1! Mötets öppnande!
! Ordförande Jan Karlsson önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.!!
§2! Val av justerare!
! Till justerare valdes Lillemor Rodling!!
§3! Fastställande av dagordningen!
! Dagordningen fastställdes!!
§4! Genomgång av föregående protokoll!
! Föregående protokoll lades till handlingarna.!!
§5! Styrelsens sammansättning!
! Ida Törneberg avgick 5 sep som ledamöt i SRSL. I och med detta blir Lillemor Rodling !
! ordinarie ledamot och Agneta Sjöquist förste suppleant.!!
§6! Ekonomisk rapport!
! Då adjungerade kassör Johanna Olsson-Köpman ej är myndig och därmed inte får sköta 
! några konton i banken beslutades adjungeringen avslutas.!
! Till ny adjungerande kassör valdes Arne Ranström.!
! Jan Karlsson meddelar Johanna Olsson-Köpman omgående om beslutet.!
! !
! Jan Karlsson fortsätter uppdraget att öppna konto där även Arne Ranström ska stå som!
! firmatecknare.!!
! Kvitto för ev extranatt i Örebro sändes till kassören i HuS.!
! Handling för reseersättning till och från Örebro sändes till Anna Schön.!!
§7! Släktskapslistor!
! Tidigare sända släktskapslistor från SLU visade sig vara förra årets. Vi inväntar de nya !
! korrekta.!
! Jan undersöker var listorna för HD-index är.!!
§8! Avelsrådgivare/Avelskommitée!
! Ärendet om Avelsrådgivare bordlägges tills svar från SKK kommer.!
! !
! Ny utformning av RAS bordlägges tills nästa möte då Lillemor har kollat upp vad och hur vi
! ska gå tillväga i ärendet.!!
§9! Hemsidan och fb!
! Beslutades att vi använder oss av Hemsida 24.!
! Lillemor Rodling stämmer av med Ordförande i HuS.!
! Bertil Astby hjälper oss sedan att lägga upp ett förslag.!
! !
! Nya loggan har tagits emot mycket positivt på fb.!
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§10! Arbetsgrupper enl verksamhetsplan!
! Vi jobbar vidare som tidigare.!!
§11! Årsmötesförberedelser, medlemsmöte!
! Frågan bordlägges tills nästa möte!!
§12! Stora Stockholm!
! Anna Schön lägger ut på fb att vi behöver funktionärer och hundar till montern. Anmälan !
! ska göras till PR-kommittén. !!
§13! Övirga ärenden!
! Inga övriga ärenden!!
§14! Nästa möte!
! Nästa möte hålls per tfn den 19 okt 2017 kl 11:00!!
§15! Mötets avslutande!
! Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.!!!!
! ! ! !
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