STYRELSEINFORMATION
2021-01-12
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll 2020-11-12 är justerat och klart, godkänns och läggs till
handlingarna.
Inkommande och utgående skrivelser
Hälsoenkät: Medlem som undrar över när den ska göras.
Inför nästa RAS revidering finns det ett styrelsebeslut på att en omfattande hälsoenkät ska
genomföras.
Regelrevision viltspårprov: Styrelsen beslutar att vi stödjer förslagen till ändringar.
SKKs arkiv digitaliseras:
Fr o m Släthåret nr 1 2021 kommer endast pdf fil att skickas in till SKK, ej fysisk tidning, och
Susanne S som redaktör ansvarar för och ombesörjer detta.
Övriga inkommande skrivelser lades till handlingarna.
Ekonomi
Medlemmar: Ulrika meddelar att vi nu har 111 fullbetalande, 3 familjemedlemmar, 11
utländska medlemmar och 2 hedersmedlemmar.
PRV: Beslut inkommit och utgivningsbevis är nu klart och gäller 201201-301130, 10 år.
Skatteverket: Skatteverket har meddelat att vi inte behöver betala skatt eller straffavgift, då
deklaration inte insändes för 2019.
Avelskommitté
RAS: RAS har slutförts, och lades på hemsidan 8-27 december för förankring hos
medlemmarna. Två medlemmar inkom med kommentarer.
RAS godkändes 29/12 av SvTek, och granskas nu av SKK för fastställande.
Online valphänvisning: Online valphänvisning öppnades på hemsidan 17/12!
Uppfödarmöte: bordläggs.
Hemsidan
Uppfödare med BPH diplom: Finns inlagda på hemsidan.
Medlemsenkät: Enkäten finns på hemsidan för medlemmarna, och pågår fram t o m 15/1.
29 medlemmar har svarat, och Susanne S gör en sammanställning som redovisas i Släthåret.
Månadspromenader: För att fira Rasklubbens 40 år drar klubben nu igång med digitala
Månadspromenader, som ska utföras en bestämd dag och med en uppgift varje gång.
1 januari gicks Nyårspromenaden som hade deltagare från hela Sverige och två från Norge.
Nästa månadspromenad blir 14/2 på Alla Hjärtans Dag.
Ansvariga för promenaderna är Susanne S och Karoline Lindahl.

Rapporter
Webb-butik: bordläggs. Susanne S skriver text.
Gamla TP 2018 rasspecial: Ulrika meddelar att hon har 19 nr av TP, som styrelsen efter
diskussion beslutar ska säljas för 75 kr/st, vilket inkluderar porto vid utskick.
Specialen 30/5 2021 Gränna officiell 40 ÅRS JUBILEUM
Lena meddelar att hon varit i kontakt med Blekinge KK, Jonas Johansson, som ansvarar för
deras utställningar vad gäller anmälningar, katalog, resultatredovisning m m.
Jonas har åtagit sig att utan ersättning sköta allt kring utställningen, förutom faktiska
kostnader såsom tankning av uppgifter på hundar/ägare samt redovisning till SvTek och SKK.
Övriga punkter bordläggs till 9/2.
Specialen 28 maj 2022 inofficiell
Bordläggs till 9/2.
Årsmötet
Bordläggs till 9/2.
Släthåret
Jubileumsgåva: allt klart att en Bodil tavla läggs på sista sidan i varje nummer under 2021.
Planering Släthåret 2021: Susanne S har gjort en fantastisk planering, som alla är nöjda med.
Utvärdering Släthåret 2020: Susanne S har skickat oss utvärdering för kännedom, så att vi
kan se vad som varit bra, och vad som behöver förbättras.
Terrierposten
Ingrid sammanställer material.
Nästa möte
Nästa möte blir 9/2 2021 klockan 19.00, då SPECIALEN och årsmötet kommer diskuteras.

