Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

Protokoll fört vid Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund,
Telefonmöte

2018-05-21, kl 19.00

Närvarande:

Monica Karlsson (ordförande)
Anna-Karin Olsson ( vice ordförande)
Maria Risberg
Maria Nilsson
Mimmi Lange (sekreterare)

Föredragningslista
Ärende:

Förslag till beslut eller annan åtgärd

18-§62
Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

18-§63
Val av mötesordförande

Monica Karlsson utsågs till mötesordförande

18-§64
Val av sekreterare samt justerare

Mimmi Lange utsågs till sekreterare, Anna-Karin
Olsson utsågs till justerare

18-§65
Godkännande av kallelse

Kallelsen och dagordningen godkändes.

18-§66
Genomgång av föregående protokoll

Protokollet daterat 2018-04-23 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.

18-§67
Ekonomi

Vi har en föreslagen person som adj. kassör,
ordförande försöker få kontakt.
Ordförande har nu tillgång till vårt bankkonto och
bokföringsprogrammet.

18-§68
Inkomna skrivelser

Frågor från medlemmar på mailen har blivit besvarade.
Frågor från uppfödare på mailen har blivit besvarade.

Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

18-§69
Jobbar vidare med ”Lathunden”, det finns alternativ till
programmet som ska kollas upp.

Aktuellt från Avelskommittén

18-§70
Information från SLK

Inget att rapportera.

18-§71
Lapphundshelgen

Arbetet fortskrider, vi ska gå ut via hemsida och FB och be om
hjälp till utställning och rassymposiet.

18-§72
Delegatmöte

Har inte varit ännu.

18-§73
Hemsidan och FB

Uppdateringar av hemsidan sköts löpande av MR och MK.
Uppdateringar på FB sköts av samtliga.

18-§74
Övriga frågor
a) Nyhetsbrev är på gång, uppgifter ska skickas till MK för att
läggas in i brevet.
b) Välkomstbrev till nya medlemmar: ML jobbar tar fram ett
förslag.
c) Presentationer av styrelsen ska göras på hemsida och FB.
MK har tagit fram en mall för detta.
d) Adressändring för Rasklubben.


Styrelsen beslutade att adressändring ska ske till ordförande Monica
Karlsson
e) Reseersättning till styrelse vid uppdrag för SRFL.



Styrelsen beslutade att reseersättning ska utgå till faktiskt kostnad
18,50/mil och övriga resekostnader mot kvitto.

18-§75
Nästa möte

4 juni klockan 19,00

18-§76
Mötet avslutades
Digitalt signerat i Kivra.av

Monica Karlsson

Anna-Karin Olsson

Ordförande

Justerare

