
 

 

 

 

 

Protokoll för telefonmöte SBHS styrelse 2019-05-07  

Närvarande: Lena, Ulla, Ronny, Ove, Marie, Sara, och Hasse 

 
 

1. Öppnande:  

Lena öppnade mötet och hälsade alla välkomna  

 

2. Dagordningen:  

Godkändes 

 

3. Val av justerare:  

Sara valdes att justera protokollet jämte ordföranden 

 

4. Föregående Protokoll: 

Godkändes  

 

5. Inkommande skrivelser:  

Medlemsstatistik 

 

6. Utgående skrivelser: 

Inga 

 

7. Ekonomi:  

Kassan:7675,50  På banken: 52461,64 kr                                                                                            

Medlemmar april: Fullt 200 st. Familj 28 st. Prov 6 st.  Totalt 234 st.   

Medlemmar maj: Fullt 199 st. Familj 29 st. Prov 5 st. Totalt 233 st.                                                                                           

8. Sponsorer / Hemsidan:  

-Ove har kollat med ”Börjes” dom kan sponsra oss med prylar till utställningen.   

-Förslag på policyn för sponsring diskuterades och alla var överens om att den var 

bra och att vi kan använda den. 

 

9. Ny plats för Club Showen:  

Ronny har sammanställt alla förslag som har kommit in till Ronny. Mer information 

vad som gäller med hundar och utställningsplatser krävs dock.   

 

10. Club Show 2019 :  

-Lena har inventerat whisky glasen . 



 

 

-Vi har beställt nya vinglas till priser, 50 st.  

-Vi skall ha samma glas som förra året till middagen.  

-Information om regler gällande parkerade bilar för att ”Diggelo” ska vara på Tånga 

på söndagen, detta måste informeras till alla som kommer att ställa ut på Club 

Showen, skickas ihop med PM:et.  

-Städningen av mässen kommer att kosta 700 kr beslutade att detta ska beställas.  

-Svårt att få någon som vill hålla i vår föreläsning då detta är mitt i 

semesterperioden. Ronny Frågar Monica Stavenborn om hon kan.  

-Planeringen av Club Showen kommer att göras i ett eget forum/möte.  

-Sara har möjlighet att låna stora tält på jobbet, Sara kollar vilket skick dessa är i. 

Det kommer att kräva ”frivilliga” för montering och demontering. 

-Det blir svårt att få plats med bandet inomhus när vi skall vara i ”Mässen”. Därför 

är denna lösning med tält bra.  

-Club Showen behöver planeras i ett extra möte 28/5 KL 1900. 

 

11. Övriga frågor/Actionlista:  

-Alla som har något på listan att göra skall rapportera av när dom är klara med sina 

åtagande.  

-Viltspårsträning 18/5 i Mörsil  9/6 Piteå 2/6 Uppland/Sörmland. Lena fixar annons, de som 

behöver klövar kontaktar Swede Sun´s.  

-Enkäten ska läggas upp våra hemsida, Hasse kollar hur detta ska gå till med mailen, detta 

måste vara klart senast 12/5. Lena har skickat ut ett förord till enkäten, detta för att göra 

enkäten lättare att läsa av och jämföra med tidigare resultat. En enkät per hund. Det är två 

olika enkäter en för uppfödare och en för hundägare, Hasse återkommer med ett förslag 

senast 12/5. Lena skickar enkäterna till Hasse efter justeringar.  

 

12. Nästa möte:  

Club Show möte 28/5 KL 1900. Nytt styrelsemöte 4/6 KL 1900. 

Och ett möte 28/6. Alla dessa kl. 1900 

   

13. Avslutning:  

Lena tackade för ett bra möte och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

--------------------------------                                        --------------------------------- 

      Justerat                                                                          Justerat 

 


