Art:

Styrelsemöte Linköping

Protokoll nr 6

Datum:

2017-06-17 Elite Stora Hotell Örebro

Närvarande:

Hans Holmberg, Jonathan Maclennan, Natalie Hultberg, Rolf Lundgren, Kari
Sundqvist,

Anmäld frånvaro: Charlotte Hjärpe, Rassmus Wahlstedt.
§ 75 Mötets öppnande

Hans Holmberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 76 Fastställande av dagordning
och anmälan av övriga frågor

Beslöts att fastställa dagordningen enligt förslaget.

§ 77 Val av protokolljusterare

Beslöts att till protokolljusterare välja Natalie Hultberg.

§ 78 Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokoll nr 5 varefter detta lades till
handlingarna.

§ 79 Beslut via e-post/telefon
sedan föregående
styrelsemöte

Beslut som fattats:
• Arbetsordning - Statuter och regler för SCKCS
utmärkelser fastställd 2017-05-12

§ 80 Ekonomi

Vi har ett bättre resultat i år mot ifjol. Prognos pekar mot ett
plusresultat.
Ansökan pågår, Nordea har krävt in lite kompletterande
uppgifter.

•

•

Resultatrapport och
Månadsresultat
Ansökan om kontokredit

§ 81 Skrivelser

Föreningsteknik utbildning i Karlstad 16 september i SKK:s
regi.
Beslut: Natalie ser över möjligheten att gå.
Hur man kan se ekonomisk redovisning efter tävling från
Brukshundklubben.
SKK:s upprop ”Stopp hundsmugglingen”.
Beslut: Avel o Hälsa presenterar det på hemsidan.
Ansv Kari
Ralfs Lindbergs skrivelse om utställningar och vad vi bör
tänka på.
Beslut: Styrelsen skickar vår strategi på det vi gjort och
tänker göra. Ansv Kari och Jonathan.

Birgitta Perssons fråga om vårt deltagande i Tema Hunden på
Jägersro.
Beslut: Vi bör vara med och Lokalområde Södra får i
uppdrag att genomföra deltagandet. Ansv Kari
§ 82 Uppdaterad Arbetsordning

PM för revisorer godkändes, Hans färdigställer det och Rolf
lägger ut det på hemsidan.
Arbetsordning för Avel o Hälsa samt LO & Medlem
godkändes och läggs ut på hemsidan av Rolf.
Arbetsordning Utställning & Tävling körs via
mailgodkännande. Ansv Jonathan

§ 83 Kommitté Avel & Hälsa
a) Kortfattad rapport
(åtgärdslista mm)
b) Frågor för diskussion
c) Ev. Beslutsfrågor

Foldern klar vad gäller Avel & Hälsa (Protokoll nr 5)
Uppfödarträffarna, inbjudan klar som skickas ut till samtliga
uppfödare samt presenteras i Cavalierbladet
och på hemsidan.
Ras på engelska klart, länk finns på vår hemsida.
Materialet till Domarkonferensen i september i princip klart.
Pris tas fram för tryckning av domarkompendium minst två
offerter behövs. Ansv Kari
Urhundsutbildning, kostnad 1900kr/pers. Vi tittar vidare på
det. Ansv Kari
Uppfödarutbildningen som SKK har utbildat handledare i
kommer att ske. Kari är Ansv att det kommer igång på det sätt
som bestämdes på styrelsemötet i januari.

§ 84 Kommitté Utställning &
Tävling
a) Kortfattad rapport
(åtgärdslista mm)
b) Frågor för diskussion
(domarplanering 2018)
c) Ev. Beslutsfrågor

Utställningar 3 st hitintills i år, de två första (Täby och
Eskilstuna) i princip på plus minus noll resultat.
Det fungerar bra med Ewa-Marie som kontakt mot domarna.
Effektivisering av priser och rosetter funkar ej fullt ut. JoMa
kommer att påminna leverantörerna ca 3 veckorna före
respektive utställning. Vad gäller Agria priser så får den
lokala utställningsansvariga bestämma vilka priser som
önskas inom de 1500 kr som avsatts till varje utställning,
Jonathan avropar.
Huvudutställningen i Eskilstuna är hela styrelsens ansvar
och fler behöver hjälpa till. B.la. stanna och städa upp efter
utställningen.
Det gnälls mycket på föreningen, trots att det läggs ner
mycket tid av de flesta som är i styrelsen. Hur kommer vi till
rätta med detta fenomen?
Dommarlistan, kan vi minska på antalet utställningar redan
nästa år? Jonathan återkommer.
Nya tälten till utomhusutställningarna klara och levereras till
lokalområdena inför kommande utställningar.
Klubbarnas utsedda examinatorer till aspirantdomare ska
uppdateras. Ansv Jonathan

§ 85 Kommitté Lokalområden &
Medlem

Det nya avelsprogrammet har medfört att vi har färre
nyregistrerade Cavalierer än förväntat, vi ska påtala detta för

a) Kortfattad rapport
(åtgärdslista mm)
b) Frågor för diskussion
c) Ev. Beslutsfrågor

SKK kvartalsvis. Redovisa våra farhågor och hur det ser ut.
Ansv Kari.

§ 86 Hemsida & Tidning &
Facebook
a) Kortfattad rapport
b) Frågor för diskussion
c) Ev, Beslutsfrågor

Tidningen försenad.
En enkät om vad vi tycker om olika kommunikationssätt är
på gång.

§ 87 Utvärdering av vårt arbetssätt
med kommittéer
a) ”Högt i tak” dialog
b) Behov av förändringar?
c) Hur går vi vidare?

Vilka behov av förändringar finns?
Vi har tappat Lokalombuden, de känner inte någon
tillhörighet. De måste känna att de är styrelsens förlängda
arm. En i styrelsen bör vara kontaktperson till direkt med
Lokalombuden.
Vi bör dela på Utställning- och tävlingskommittén med en
ansvarig person i styrelsen för respektive del, som då ansvarar
för utställnings- och tävlingsgenomförandet i samarbete med
Lokalombudsansvarig.
Avel o Hälsa är en tydligt avgränsad del med en ansvarig i
styrelsen.
Beslut:
Vi delar utställning och tävling i två delar, Jonathan
utställningsansvarig och Natalie tävlingsansvarig.
Kommittén Medlem & LO upphör och uppgifterna fördelas
enligt nedan:
Kari Lokalombudsansvarig.
Medlemstillväxt och Uppfödare mm får Lotta ansvar för med
hjälp av Rolf. Uno, Kari, Ewa-Marie och Anna-Karin bidrar i
fortsatt arbete. Ansv för uppstartsmöte Rolf.
Utöka styrelsen nästa år med två ledamöter, en med ansvar
för kontakten med lokalombuden samt en som KKO mm.
Valberedningen ska omgående informeras och kallas till
nästa styrelsemöte. Hans ansv.
Eskilstuna 2018 ska vara ett ”Event” för alla med en
eventansvarig. Vi behöver skapa en vision på vad som kan
göras för att så många som möjlig ska känna att detta är till
för alla Cavalierälskare och klubbmedlemmar. En
brainstorming ska genomföras inför nästa möte där idéerna
presenteras. Beslut på åtgärder fattas utifrån detta. Alla kan
bidra med idéer. Idéerna sammanställs av Rolf!
Kan vi ändra poängberäkningen så att hundar som kommer
med i konkurrens kan tilldelas poäng? Ansv: Jonathan

§ 88 Övrigt

Rassmus och Lottas dialog med Mervi från Protokoll nr 4
Avslutas utan åtgärd.
Att Styrelsen och kommittéerna ska se över rutinerna
gällande vad tidningsredaktionen ska förses med för

material. Mervi ska inte behöva jaga in uppgifter utan vi ska
förse henne med det. Från protokoll nr 4 Avslutas utan
åtgärd.
§ 89 Nästa möte

2017-08-11 preliminärt. Hans återkommer.

§ 90 Avslutning

Ordförande tackade för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

…………………………………….
Rolf Lundgren

…………………………………….
Hans Holmberg

Justeras
……………………………………………..
Natalie Hultberg

