Dagordning vid telefonmöte med SBHS styrelse 2017-03-21, kl. 19.00
Möte 17-3
Närvarande: Alla (ordförande), Ulrika, Ove, Camilla, Lena (sekreterare)
Frånvarande: Marie, Fredrik, Peter

1. Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna

2. Dagordningen
Godkändes av samtliga

3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes utan justeringar, läggs ut på hemsidan.

4. Inkommande skrivelser
Styrelsen har fått in en förfrågan från Thomas Eriksson som vill utöka sitt rasregister med
Bassetraserna. Ingen i styrelsen hade några synpunkter utan ser det bara som positivt.
Valphänvisningsregler utskickat av Ulrika till alla i Styrelsen

5. Utgående skrivelser
Skicka svar ang. förfrågan från Thomas Eriksson. OK med Styrelsen

6. Rapporter
-

Kassören – ekonomi, medlemsantal
Feb: 168 fullbet, 31 familj, 4 prov = 203
Mars: 168 fullbet, 31 familj, 4 prov = 203
På plusgirot: 55 597,10 kr
I kassan: 7 172,50 kr

7. BH-nytt
Några små justeringar kvar bara. Anmälningsannons till Club Showen + anmälan till
middagen på kvällen måste finnas med i denna tidning då vi inte kan räkna med att alla har
internet. Actionlistan 17.3.7

8. Actionlistan
Genomgång av listan och punkter som är klara ”bockades” av.

9. CluB Show 2017
-Bokningar av lokal + Bingoplanen blir lite dyrare än föregående år. Bingoplanen bokad från
den 15-17

-Lägga ut annons på SBHS Hemsida/fb angående försäljningstånd/plats kommer att vara
tillåtet under Club Show helgen. Detta anmäls till Marie. Det kommer kosta 1000 för hela
helgen. Ingen ström finns att tillgå och bord får man ordna själv. I priset ingår även en
annons i katalogen.

10. Övriga frågor
a) Valphänvisning, förfrågan ang. resultat ektropion på 3 hundarna, lindrigt, vill att
styrelsen tar beslut, styrelsen har ingen befogenhet att ändra på reglerna. Det som krävs är
ett nytt intyg utfärdat av en specialist på ögon där det klart och tydligt står att det inte är
några problem att avla. Styrelsen beslutar att skicka ett svar per brev då denna diskussion
har förts innan utan resultat. Actionlistan 17.3.10a.
b) Boka till club showen 2019. Actionlistan 17.3.10b
c) Diskussioner angående styrelsen uppdrag, alla var vi eniga om att våra uppdrag sker
utanför ordinarie arbetstid och att vi önskade att alla medlemmar respekterar detta.

11. Nästa möte
Tisdagen den 25/4, kl. 19,00

12. Avslutning
Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar

