Protokoll SBHS styrelsemöte 2019-10-08 kl. 19 00
Närvarande: Lena, Ronny, Marie, Ove, Ulla. Hasse och Sara
1. Öppnande. Lena hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen. Godkändes
3. Val av justerare. Marie valdes till att justera protokollet jämte Lena
4. Föregående Protokoll. Inga frågor.
5. Inkommande skrivelser.
Medlems, info från SKK.
Info angående Norge hundar
Info från konstnär Tina Lundgren ”Ronny kollar priser med Tina.
Hundklick ”projekt” ”Ronny följer upp detta.
Info från SKK om Hundsport till sekreteraren.
Fråga från SKK angående styrelsen. ”Ronny ringer, anmäler ny styrelsen till SKK.
6. Utgående skrivelser. Inga
7. Ekonomi.
Kassa: 11 665 .50 kr. Plusgirot49239,41 kr
Medlemmar: september 184 fullbetalande 28 familj 10 prov = 223 st.
Oktober. 184 fullbetalande 28 familj 10 prov= 223 st.
8. Aktuella frågor.
Kalender: fyra bilder har inkommit, Lena har gått ut med en påminnelse på
sociala medier. Sista datum för bilder 15 oktober.
Anmälan till SKK angående utställningar 2021 är klara: Tånga och Sundsvall.
Stora Stockholm: Hasse har koll på rasmontern.
Frukost som vanligt på Stora Stockholm, fördelningar av uppgifter på
novembermötet.
Hasse kollar om det är något ”tema ” i år på Stora Stockholm
9. Övriga frågor.
Enkäten svår att komma in på ”Tack för dit svar” kommer upp.
Hasse kollar detta.
Patrik Ragnarsson föreläser på Club Showen.
Hur gör vi med kostnader för viltspårsträffarna? rimlig ersättning ska utgå.
Som vid alla andra event ska kvitton till kassören för redovisning.
Angående krav på att deltaga i jaktklass skall Ronny ta med sig frågan till SBAK.

Då det inte finns mer en ”länga” på Tånga 2021 så försöker vi hitta ett alternativ.
Vi kollar alla vidare och alla återkopplar till nästa möte.
Annonser/julhälsningar för att publiceras i tidningen senast till Lena Stengl
15 november.
10. Nästa möte 5/11 kl. 1900
11. Avslutning. Lena tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

