Styrelsemöte den 30 juli 2018
Närvarande: Pia Carnbrand, Ann-Sophie Grandin, Vanja Johansson, Liselotte Sandin, Cathrin Lundberg Vestin, Stefan Lindquist,
Kristina Berghänel.
§1 Mötets öppnande
Stefan Lindquist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Dagordningen fastställdes med korrigering av §7. Närvarande suppleanter går upp på ordinarie plats utifrån ordning och
närvaro.
§3 Val av justerare
Pia Carnbrand valdes att justera dagens protokoll.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes efter justering under utställning där hela utställningskommittén bestämmer om datum för
2019 års special efter att de kontrollerat datum för övriga utställningar.
§5 Ny ordförande
Beslutades att Stefan Lindquist tar över ordförandeskapet fram till nästa årsmöte, då Kjell Carnbrand avsagt sig
ordförandeskapet med omedelbar verkan den 22 juli 2018.
§6 Ny vice ordförande
Beslutades att till ny vice ordförande väljs Sofia Sundkvist fram till nästa årsmöte.
§7 Ordinarie ledamot
En plats för ordinarie ledamot blir vakant fram till nästa klubbmöte så Stefan Lindquist tillförordnas som ordförandeskapet.
Detta innebär att turordningen bland suppleanterna avgör rösträtt för framtida styrelsemöte.
§8 Kommittéer
Frågan bordlägges till nästa möte med uppdrag åt styrelsen att fundera över hur vi skall arbeta med frågan.
§9 Materialet
Materialet som finns hos Jonatan. Frågan kan inte lösas idag utan alla funderar på en lösning om var vi skall förvara vårt material
i framtiden.
§10 Planering för resten av året
Mopsens dag genomför vi som planerat. Uppfödarutbildningen genomför vi, Kristina Berghänel skickar inbjudan via SDHK till
övriga rasklubbar och Ann-Sophie ringer senare. Föreningstekniska kursen utgår då alla inte kan delta. Vanja Johansson beställer
nya välkomstkort med undertext ”styrelsen” istället för ordförandens namn. Styrelsen beslutade att arvodera Facebookansvarig
Natalie Warman för specialen. I övrigt skall arvodering för Facebook och web ses över. Stefan tar kontakt med Andrea
Hallencreutz och ber om lite mer tid för att få allt klart som måste med i det här numret av tidningen.
§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§12 Nästa möte
Måndag den 24 september 2018 klockan 19.00
§13 Mötets avslutande
Stefan Lindquist avslutade mötet och tackade de närvarande.
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