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Mötesdatum:  9 januari 2018 

Tid: 19.00 – 20.30 

Plats: Telefonmöte  

 

Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Annika Sielck, Angelica Nilsson, Per-Olov Augustsson, 

Annette Nordenstam 

Inte närvarande/anmält förhinder: Annika Axelsson, Janneke Plomp, Helena Orre  

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

2. Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Fia Nilsson  

3. Val av justerare 

Till justeringsman valdes Per-Olov Augustsson  

4. Justering av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet justerades och lades till handlingarna 

6. Ekonomisk rapport 

Bordlades eftersom kassören hade meddelat förhinder.  

 

7. Inkommande post och utgående post 

 Inkommande post: SKK, kritiker              

 Utgående post:  SKK, kritiker, mejl till uppfödare och handhundsägare på vår hemsida.  

 

8. Kommittérapporter:   

AKC har genomfört under december månad en hälsoenkät som nu ska sammanställas. Det 

kommer att bli ett uppfödare och medlemsmöte för båda raserna den 24 februari.  
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    Utställningskommittén  

              Monika Glemvik har meddelat att hon ej kan vara sponsoransvarig längre.  

Aktivitetskommittén 

              Aktivitetshelgens planering flyter på bra.  

Webkommittén 

               Webhotellet som har vår hemsida fungerar inte som det ska, våra mejladresser fungerar inte 

               m.m. Styrelsen tog beslutet att flytta vår hemsida till one.com. Webbansvarig får förtroende att  

               göra detta. Vi behöver troligen hjälp utifrån för att rädda databasen, webbansvarig får till 

               uppdrag att ta reda på kostnaden och återkomma till styrelsen.  

PR o Mässansvarig 

              Stockholm gick superbra, mycket folk och många frågor om rasen angående skador, short ulna 

              m.m. Alla broschyrer tog slut, almanackan och nyckelringar fanns att köpa. Schemat med  

              4 timmar per hund fungerade bra. Vinsten på försäljningen blev 4500 kr.  

              MyDog i Göteborg hade liknade erfarenhet men tyvärr strulade posten med försändelsen av  

              almanackor så de kom inte fram i tid. Vi måste hitta ett bättre sätt att skicka än med PostNord. 

              Annika S har köpt in en matta till montern.  

Facebook 

              679 och 51 nyhetsbrev. 

9. Övriga frågor 

9,1 Ordförande fick att polisanmälan var nerlagd 

9,2 Medlemsavgifter bordlades 

9,3 Årsmöteslokal, Annika S tar reda på om Nacka brukshundsklubb eller Studiefrämjandet blir 

bäst angående parkeringsplats och kommunala färdmedel. 

10. Nästa möte 

7 februari, 2018 kl 19.00 telefonmöte 

11. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet: Fia Nilsson   Mötes ordförande: Monika Johansson 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
 
 
 
Mötes justerare: Per-Olov Augustsson  
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