Protokoll
Fört vid Bernhardinernas styrelsemöte 100904
Närvarande: Bengt Johansson Yvonne Andersson Helene Knutsen Anita Fransson Lena
Hansson Helen Johansson Anmäld frånvaro: Ann-britt Hellman Lina Bengtsson Ej anmäld
frånvaro: Pelle Lundell.
§55 Mötet öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§56 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§57 Val av justerare
Utsåga Anita Fransson
§58 A-U Beslut
Fanns inga A-U Beslut.
§59 In- och Utgående skrivelse
Ingående skrivelse angående "Rapport om hund som förvarats på ett olämpligt sätt i bil,
bur, tält eller dyligt" inget vi pratade om Utgående skrivelser; Lena ska ha en extra natt
på hotell när hon åker på kurs.
§60 Kassarapport
Finns ca 21500kr Bengt har varit på Nordbank och fixat så han och Lena har tillgång till
kontot, ska även kolla om något som kallas E -Behörighet går att koppla till bankkontot,
har tagit bort E-Behörighet på Plusgirot.
§61 Utställningskommittén
Utställningsreg 2011 inbjudan från SBHK Bengt ska kolla om man kan ta ut pengar
retroaktivt från oss from 1/1 2009 vi tycker att detta ska tas på ett fullmäktige beslut.
Domarkompendium har vi haft vet inte vad det finns måste göra ett nytt vem ska göra
det, vi ska fundera på vilka vi vill ha med i kommittén. Låsningsperiod: Utställnings- och
championatsbestämmelserna kommer att låsas i en ny 5 årig låsningsperiod 20012 till
2016.
§62 Avelskommittén
Lena åker på avelsrådgivning steg 1 16-17 oktober 2010 vi har fått inbjudan till avelskonferens den 5-6/3 2011 vi har fått skrivelser från SRD- Gruppen gick vi igenom ta
upp dessa frågor på medlemsmötet dagen efter.

§63 Cafeterian
Den som har ansvar för en kommitté ansvarar för den och inför styrelsen.
Vinst i cafeterian på utställningen den 4/9 2010 i Falköping blev 1690kr
§64 Prylboden
Dom sålde för 880kr på utställningen den 4/9 2010 i Falköping
§65 Övriga frågor
Bengt vill ha synpunkter av alla i styrelsen angående in och utgående poster
§66 Nästa möte
Mitten av oktober
§67 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
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