SVENSKA PLOTTHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid Svenska Plotthundklubbens
styrelsemöte (per telefon) 2013-01-20

Närvarande: Jan-Erik Falk (JE), Maria Köhler (MK), Dennie Walldén (DW), Tomas Larsson
(TL) och Anders Lindqvist (AL).

§1

Mötets öppnande
Klubbens ordförande JE hälsade alla välkomna och öppnande mötet.

§2

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes AL.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Föregående mötesprotokoll
Medlemskap i SKK/specialklubben SSDV:
- På SSDVs möte 23/1 kommer Svenska plotthundklubben att accepteras som
rasklubb inom specialklubben.
- Henrik (ordf. SSVD) deltar inom kort på ett möte där han kommer att erhålla
information hur inmönstring av hundar går till. Därefter kan vi fortsätta vårt arbete
med att mönstra in våra plottar.

§5

In- och utgående skrivelser
In: Inga
Ut: Medlemsutskick

§6

Ekonomi
- Då vår nuvarande bank har strulat och levererat dålig service, beslutade mötet att
bekosta de 1.000 kr det kostar att byta. DW ordnar med bankbytet.
- DW ordnar BG-blanketter samt adressetiketter och postar dessa till AL som
ombesörjer nästa medlemsutskick.
- DW kontaktar revisorerna som ska granska 2012 års räkenskaper.

§7

Rapport, aktiviteter & projekt
a) Medlemsutskick
JE skriver förslag till medlemsbrev och mejlar till styrelsen. Brevet kommer att
innehålla bl a inbetalning för medlemskap 2013, hemsidan och årsmöte.
b) Årsmöte
Mötet föreslår 25/5 i Våmhus (Dalarna), JE kollar om tilltänkt lokal går att boka detta
datum.
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c) Hemsidan
- Nya hemsidan publiceras 21/1. Galleri och medlemsforum är under utveckling och
publiceras i fas II.
- Både via www.plotthund.com och www.plotthund.se kommer man till sidan.
- Ovan domännamn ägs idag av Anders Bodin, JE verkar för att domänerna ska
hamna i klubbens ägo.
§8

Övriga frågor
- På SKKs hemsida står att plott från och med den 1 januari får utställningsrätt i
Sverige” (http://www.skk.se/nyheter/2898/3118/fyra-raser-far-utstallningsratt-franarsskiftet/). TL kollar med SKK vilka domare som är auktoriserade för plott.

§9

Avslut/nästa möte
JE återkommer om ny tid.
Ordförande tackade alla för deltagandet och avslutade mötet.

Vid protokollet
Oviken januari 2013

_________________________
Maria Köhler, protokollförare
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_________________________
Anders Lindqvist, justeringsman
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