
Protokoll styrelsemöte SRSL!
2017-12-08!
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 justerade valdes Agneta Sjöquist!!
§4! GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL!                
!        Föregående protokoll lades till handlingarna!!
§5! EKONOMISK RAPPORT!                
!        Anna Schön meddelade att konto nu finns på Nordea, att pengarna är utbetalda från 
!        HUS och att Arne Randström fått alla uppgifter.!!
§6! AVELSFRÅGOR!                
!        Hanhundslistor - Lillemor Rodling redovisade att hon talat med Maria Niska. Då endast 
!        en person i tidigare avelsråd handlagt detta och vederbörande nu är sjuk beslutades 
!        att Jan Karlsson kollar vidare hur vi lättast löser frågan.!!
!        RAS - frågor ställda till SKK för klarläggande, svar inväntas.!!
!        Genbevarande projekt - avvaktar svar från jordbruksverket.!!
§7! BREVET TILL SKK!                
!        Brev sändes till SKK den 16/11 (se under §6). Svar lovades efter deras möte 30/11. Då 
!        ärendet hastar beslutades att Lillemor Rodling sänder SKK en påminnelse.!!
§8! MEDLEMSAVGIFTER!                
!        Brev sändes till HUS 29/11 för klarläggande. Frågan bordlägges till svar från HUS !
!        inkommit.!
!         !
§9! ÅRSMÖTESFÖRBEREDELSER!                
!        Svenska rasklubben för lapsk vallhund har nu officiellt beslutat att ha sitt årsmöte !  
!        parallellt med oss på samma ställe. Vi kommer därför samköra alla aktiviteter, dels blir 
!        det trevligare när vi är fler, dels blir det billigare för båda klubbarna.!
                   Lillemor Rodling redovisade hur långt vi ligger i planeringen och lägger ut på hemsidan       
!        så snart hon hinner.!
!        Anna Schön börjar söka efter lämplig ordförande och sekreterare till årsmötet.!
!        Alla börjar fundera på lämplig gåva till föredragshållare.!!
!        Valberedning - saknas fortfarande. Beslutades att Anna Schön skriftligen påminner !
!        HUS snarast.!!
! ! ! ! ! ! !
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!!!
§10! BEMANNING MONTRARNA!              
!        Hela lördagen är än så länge obemannad. Söndagen är under kontroll och MyDog är 
!        under kontroll.!!
§11! ÖVRIGA ÄRENDEN!              
!        Frågan om att äska pengar av styrelsen bordlades till nästa möte.!!
§12! NÄSTA MÖTE!              
!        Nästa möte blir per telefon den 11 januari 2018 kl 13:00!!
§13! MÖTETS AVSLUTANDE!              
!        Ordförande Jan Karlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.!!!!!!!
Anna Schön, Sekreterare!!!!!!!!
Jan Karlsson, Ordförande                                               Agneta Sjöquist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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