STYRELSEINFORMATION
2020-09-01
Konstituerande protokoll 2020-07-30 och mötesprotokoll 2020-07-30
är justerade och klara, godkänns och läggs till handlingarna.
Årsbästa titlarna 2020
Förslag fanns att Årsbästa endast skulle utses i jakt och viltspår, men efter diskussion
beslutar styrelsen att det mest rättvisa är att ställa in all tävlan i alla grenar under 2020.
Ekonomi
Prova på medlemskap
Styrelsen beslutar att Ulrika skickar ett svar via e-post att pengarna är mottagna, och tackar
för medlemskapet och önskar dem välkomna i klubben.
Styrelsen beslutar att Prova på medlemskapet året ut även gäller för utländska intresserade.
Välkomstbrev
Ingrid och Lotta har färdigställt brevet, som idag skickats ut till de 31 nya ägarna som
inkommit från SvTek.
Patent och Registreringsverket
Ulrika redogör för hur vi ska gå tillväga för att förnya det som utgick 2019-02-16.
Styrelsen beslutar att ansvarig utgivare ska vara ordförande.
Skatteverket
Ulrika har skickat in momsbefrielse för Rasklubben.
Samtliga tjänster som Rasklubben betalt arvode för under 2018-2019 är nu avslutade.
Avelskommitté
RAS revidering Helena och Ingrid sammanställer RAS, och lägger ut det på hemsidan för
förankring hos medlemmarna.
Raskompendiet 2017 kommer läggas ut på hemsidan.
Arkivering domarkritiker Ingrid ska gallra ut gamla kritiker från SKK och SvTek som inte
längre behöver sparas. Samtliga kritiker från Specialerna sparas.
Jaktkommitté
Styrelsen jobbar aktivt på att få ihop en jaktkommitté.
Styrelsen tar tacksamt emot förslag på personer som kan vara intresserade!
Hemsidan
Susanne S tar fram förslag till riktlinjer hur vi använder våra olika kanaler;
hemsida, Facebook, tidning och Instagram.
Gamla tidningar och klubbprylar ska läggas ut på hemsidan till försäljning.
Facebook är äntligen igång!

Rapporter
Rallylydnadspris är överlämnat till vinnaren, och kvittens är påskriven.
Nya klubbprylar bordläggs.
Avtackning Christina och Cina Styrelsen har skickat tackkort och blomstercheck.
Specialen 2019
Ekonomisk utvärdering Ulrika har gjort en utvärdering, och det kan konstateras att utfallet
blev -2.012:25 kr.
Specialen 30/5 2021 Gränna officiell 40 ÅRS JUBILEUM
Reservdomare
Ingrid har skickat förfrågan till Per Iversen, som tyvärr meddelat att han p g a sjukdom ej kan
åtaga sig några uppdrag.
Helena får i uppdrag att komma med nytt förslag.
Styrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut 2019-05-14, och att K O-L kan ställa ut 2021.
Styrelsen beslutar att Ulrika håller i all kontakt med domaren.
CUA Ingrid meddelar SvTek att Susanne Kryhl ska stå som CUA 2021.
Ulrika åtager sig att kolla upp om vi skulle kunna anordna en gemensam middag kvällen
innan för medlemmar och utställare, för att fira vårt 40-årsjubileum.
På grund av ekonomin får var och en själv stå för mat och dryck.
Deltagarpryl bordläggs.
Specialen 28 maj 2022 inofficiell
Helena får i uppdrag att kontakta domare.
Övriga frågor
Susanne S föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för jubileumsåret, bordläggs.
Susanne K föreslår att för att få in pengar till klubben skulle vi kunna hålla klippkurs,
viltspårkurs, valpkurs, handlerkurs, där vi kan ta ut avgift av deltagarna.
Nästa möte
Nästa möte blir 15 oktober.

