Protokoll
Fört vid Bernhardinernas Telefonmöte 20100425
Närvarande: Anita Fransson, Ann-britt Hellman, Yvonne Andersson, Helene Knutsen, Bengt
Johansson, Pelle Lundell, Lena Hansson och Lina Bengtsson
Anmäld frånvaro: Helén Johansson

§11 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade motet öppnat.
§12

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§13 Val av justerare
Utsågs Yvonne Andersson att jämte ordförande justera dagens protokoll
§14 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll bordlades tills nästa möte.
§15 Skrivelser inkomna
Artikeln ”Min hane- en avelshund?”
Katalogisering av äldre tidskrifter
Nya regler från SKK om viltspårschampionat
Utställning i Norge- Info läggs ut på hemsidan.
§16. Ekonomiskrapport
Postgiro 27223.68kr
§17 Byte av kassör
Helene Knutsen önskar avgå som kassör vilket beviljades av styrelsen. Förslag till ny
kassör Lena Hansson.
Beslut: Styrelsen beslutade enligt förslaget
§18 Firmatecknare
Beslut: Beslöt styrelse att annullera tidigare beslut samt beslutade att
Bengt Johansson 35 05 08 1111 och Lena Hansson 64 12 23 5183 tecknar
klubben
§19 Ansvarig utgivar
Beslut: Utsågs Bengt Johansson till ansvarig utgivare
§20. Utställningsansvarig
Beslut: Utsågs Anita Fransson som utställningsansvarig
§21 Valpförmedlare
Beslut: Utsågs Ann-Britt Hellman som valpförmedlare

§22 Utställningen i Gränna
SBHK sköter allt fram till utställningsdagen. Domaren kommer och åker samma dag
som utställningen är. 13Kh och 22Lh anmälda den 21/4, anmälningstiden är förlängd.
§23 Övriga funktionärer
Vi behöver få en redaktör till tidningen, hör efter om det är någon som är intresserad.
Avelsrådet behöver också komma igång. Lena Hansson erbjöd sig att ta posten som
avelsråd
Beslut: Utsågs Lena Hansson Till avelsråd

§24 Protokollen
Förelåg förslag om att protokollen efter justerig ska läggas ut på hemsidan
Beslut: Beslutades enligt förslaget
§25 Uppdatering av hemsidan
Styrelsemedlemmarna skriver en presentation av sig själva som läggs ut på hemsidan.
§26. Hemsidan
Guld/silver stjärnorna på hemsidan tas bort?
Artikeln ”min hane- en avelshund?” vidarebefordras till Lena (avelsrådet)
Informationsbladet som har gått ut till domarna läggs ut på hemsidan
Beslut: Styrelsen beslutade enligt förslaget
§27 Nästa möte.
Gränna 15Maj efter utställningen
§28 Mötets avslutande.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
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____________________
Lina Bengtsson Sekreterare

____________________
Yvonne Andersson Justerare

____________________
Bengt Johansson Ordförande

