Protokoll
Fört vid Bernhardinerna styrelsemöte i Gränna 100515
Närvarande: Yvonne Andersson, Helene Knutsen, Helén Johansson, Anita Fransson, AnnBritt Hellman, Lena Hansson, Lina Bengtsson och Bengt Johansson
Anmäld frånvaro: Pelle Lundell
§11 Mötets öppnande
Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat
§12 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes
§13 Val av justerare
Utsågs Ann-Britt Hellman att jämte ordförande justera dagens protokoll
§14 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
§15 Skrivelser inkomna
Norska sankt bernhardsklubben har skickat en förfrågan om vi vill arrangera utställning
tillsammans med dem 2011.
Beslut: Vi återkommer till dem om eventuellt samarbete år 2012
Information om RAS
Information från SBHK
§16 Ordförandes rapport
§17 Ekonomisk rapport
Inget att rapportera.
§18 Utställningskommittén
Royalcanin kan tänka sig sponsra utställningar mot att vi gör reklam för dem i tidningen
och på hemsidan.
Beslut: Bengt tar kontakt med royalcanin och skriver på ett avtal.
Utställning i Breanäs 2011. Förslag på domare, Jan Herngren
Inofficiell utställning i Falköping i september 2010. Alla raser och 2 domare. Anita håller i
detta.
§19 Avelskommittén
Inget att rapportera
16-17okt kurs för avelsråd / kommittéer i Stockholm arrangerad av SKK

Beslut: Lena åker på denna kurs, hon ser till att anmäla sig själv.
§20 Valpförmedling
Karta över var uppfödarna finns läggs ut på hemsidan.
Ann-Britt hör efter vad valphänvisnings annonsen kostar att lägga in i Hundsport.
§21 Övriga frågor
Utländska medlemmar som önskar få klubbens tidning kan få den via mail.
AU ska tillsättas
Beslut: AU består av ordförande, vice ordförande och sekreterare
Klubbens handlingar var finns dom?
Anita kollar igenom kartongerna som hon fick vad som finns där.
Arkivering av klubbens handlingar?
Bengt undersöker saken
Postlista
Lina skickar ut mail till styrelsen på vad som har inkommit. 1 gång i månaden
Redaktör
Beslut: Pelle och Alexandra Dahlgren bildar en redaktionsgrupp
Cafeterian
Beslut: Yvonne tar hand om cafeterian
Prylboden
Beslut: Helene blir ny ansvarig för prylboden
Dagordning
Kommittéerna skickar punkter på det dem vill ta upp till Lina så fyller hon i det i
dagordningen.
10 i topp listan
Beslut: Upp till Bir och Bim räknas. Officiella utställningar och Bernhardinernas officiella
och inofficiella utställningar räknas.
§22 Nästa möte
I början av augusti
§23 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

____________________
Lina Bengtsson Sekreterare

____________________
Bengt JohanssonOrdförande

____________________
Ann-Britt Hellman Justerare

