STYRELSEINFORMATION
2021-05-25
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll 2021-04-20 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna.
Inkommande och utgående skrivelser
Upprop stoppa hundsmuggling och massimport av hundar: läggs in på hemsidan.
Medlemskap gäller för start på grytjaktprov: Susanne S skriver förtydligande till tidning och
hemsidan vad som gäller för våra medlemmar.
Stamböcker 2020 grytjaktprov inkommit: kommer redovisas i tidningen.
Ekonomi
Revisionsberättelsen
Godkänd revisionsberättelse har inkommit från revisorerna, och styrelsen får fina vitsord hur
man hanterat ekonomin under 2020, och fått ner det kraftiga underskottet från 2019.
Styrelsen beslutar att samtliga handlingar läggs ut på hemsidan för kännedom till
medlemmarna.
Efter diskussion beslutar styrelsen att införa ett Prova-på medlemskap för valpköpare, som
kan värvas/betalas av uppfödare a 150 kronor/ägare.
Avelskommitté
RAS är nu fastställt av SKK 8/2 2021!
Exteriörbedömning i klubbens regi Susanne K har fått besked från SvTek att det inte är
möjligt för Rasklubben att anordna exteriörbedömning, SvTek håller i dessa bedömningar.
Uppfödarlistan markera de som erhållit SvTeks Uppfödarmedalj:
Förslag har inkommit från medlem att de som erhållit SvTeks Uppfödarmedalj kan markeras
på uppfödarlistan. Efter diskussion beslutar styrelsen att inga markeringar förutom JAKT ska
finnas med på listan.
Jaktkommitté
Presentation av våra kontaktpersoner kommer i tidningen och till hemsidan.
Hemsidan och Facebook
Kontaktpersoner-aktivitetsområden: Ska läggas in på hemsidan.
Rapporter
Rasfoldern behöver fyllas på med övriga grenar, förslag på text klar till nästa möte från
samtliga.
Viltspår-SM: tyvärr har inga anmälningar inkommit.

Specialen 28 maj 2022
Domarinbjudan Inbjudan till domare ska skickas.
Årsmöte
För att kunna ta beslut om vi ska skjuta fram årsmötet till 2022, måste vi få besked om
valberedning, revisorer och revisorssuppleant sitter kvar under 2021.
Beslut tas på nästa möte.
Släthåret
Rabatt parningsannonser, championatannonser, vinnarannonser:
Diskuteras vidare på nästa möte.
Aktiviteter under året
Klippkurs 8/5 fick ställas in då inga anmält sig.
Med lättnader i restriktionerna kan våra kontaktpersoner/medlemmar nu försiktigt få igång
aktiviteter igen:
promenader, lokala prova-på dagar/träning i grytet, viltspår, agility, nosework.
BPH: Susanne K håller i detta för intresserade.
Susanne K fick i uppdrag att ta kontakt med TJTK om det går att anordna en prova-på dag i
grytet i Skåne.
Övriga frågor
Inofficiell utställning: Helena föreslår att klubben ska anordna en utställning nu när
restriktionerna börjar lättas upp. Flera i styrelsen tycker att det skulle kunna gå, medan
några i styrelsen är mer tveksamma. Med en fortgående pandemi, och där alla inte hunnit bli
vaccinerade än tas inget beslut idag. Diskuterades även plats, förberedelser med allt, det är
mycket som behöver planeras. Kassör vill att Helena och Susanne K inkommer med en
budget för utställningen till nästa möte, som vi kan ha som underlag för vidare diskussion.
Medlemslista: Ulrika vill ha besked från redaktör ca 1 vecka innan, när tidningen är på väg
till tryckeriet. Detta för att hinna uppdatera medlemslistan.
Tidning: Ulrika undrar hur många nr av tidningen som ska skickas ut till medlemmar som
flyttat, och som inte fått sin tidning. Beslutas att 2 tidningar skickas ut.
Nästa möte
Nästa möte blir 22 juni.

