SVENSKA PLOTTHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid Svenska Plotthundklubbens
styrelsemöte (telefonmöte) 2013-03-24

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

§1

Mötets öppnande
Klubbens ordförande JE hälsade alla välkomna och öppnande.

§2

Val av justeringsman
AL utsågs att justera protokollet.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§4

Föregående mötesprotokoll
JE gick igenom föregående mötesprotokoll, nedan avrapporterades:
- Problemen med vår bank är sedan förra mötet löst
- Kassör DW har skickat underlag för 2012 års räkenskaper till revisorerna
- Lokal för årsmötet är bokad
- Kvarvarande punkt, övriga frågor: På SKKs hemsida står att plott från och med
den 1 januari får utställningsrätt i Sverige” (www.skk.se/nyheter/2898/3118/fyraraser-far-utstallningsratt-franarsskiftet/). TL kollar med SKK vilka domare som är
auktoriserade för plott.

§5

In- och utgående skrivelser
Utgående: Medlemsutskick till medlemmar.
Utgående: Ansökan om inmönstring till SSDV.

§6

Ekonomi
DW gick igenom ekonomin, vilken är fortsatt god. Dock så kostar det klubben 100
kr per medlem att ingå i SKK/SSDV, vilken är en kostnad som vi inte räknat med
vid årets ingång. JE kollar om 100 kr även ska betalas för familjemedlem. Istället
för att dela upp betalningen, beslutade mötet att hela summan skulle betalas
direkt. Faktura kommer från SSDV.

§7

Rapport, aktiviteter & projekt
A) SKK-registrering/inmönstring
UKC-registrerade hundar kommer att kunna registreras hos SKK via en
inmönstringsblankett som skickas in. Det kommer att kosta 575 kr. Som test
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kommer JE och TL att skicka in inmönstringsblankett för två hundar till SKK.
När det är klart för medlemmar att registrera sina hundar går vi ut med
tydliga instruktioner via hemsidan samt medlemsutskick.
Oregistrerade hundar kommer under utställningsmässiga former att kunna inmönstras vid ett tillfälle i sommar. JE återkommer med datum och ort.
B) SSDV
JE kommer att representera klubben vid SSDVs fullmäktige som hålls under
Elmia Game Fair den 11 maj.
C) Elmia
Under Elmia (9-11 maj) kommer vi tillsammans med SSDV ha möjlighet till
monter. JE och DW representerar klubben dessa dagar.
D) Vad måste göras innan årsmötet (vad säger våra nya stadgar)
Till agendan bifogade MK en sammanställning över vad som behöver göras,
nedan kvarstår:
- Redogörelse för arbetet med avelsfrågor, JE
- Årsredovisning, balans- och resultatredovisning, DW
- Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen, JE
- Styrelsen förslag till rambudget, DW
E) Medlemsbevis
När man betalt sin medlemsavgift skickar kassören ut bekräftelse på att
betalningen nått klubben, senaste medlemsutskicket bifogas även.
Framöver när medlemsregistret finns inom hemsidan, skickar vi även ut
inloggningsuppgifter till dessa sidor.
F) Uppdatering logo
Anders Bodin har originalet som MK behöver för att kunna uppdatera
logotypen. AL kontaktar Bodin och påminner.
G) Nytt material: ny banderoll, klisterdekal, keps mm
Mötet beslutade att DW tar in offert på ny banderoll och MK återkommer med
förslag på klisterdekal när nya logon är klar.

§8

Övriga frågor
A) Sponsorer
Med några sponsorer skulle vi kunna utöka klubbens aktiviteter och arbete
ytterligare. Alla i styrelsen hjälps åt att hitta lämpliga sponsorer.
B) Hemsidan
Våra domäner plotthund.se och plotthund.com bör ägas av klubben. JE ser till
att överlåtelseavtal mellan nuvarande ägare och klubben upprättas.
MK uppdaterar text om avelsråd och samt sätter JE som kontaktperson. JE’s
mobilnr läggs in under styrelsen.

§9

Avslut/nästa möte
JE återkommer med lämplig dag före årsmötet.
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Vid protokollet
Oviken Mars 2013

_________________________
Maria Köhler, protokollförare

_________________________
Anders Lindqvist, justeringsman
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