Styrelsemöte Svenska Schillerstövarföreningen 2016-11-22
Deltagare: Thommy Sundell, Jonas Hermansson, Cristian Eggiman, Bernt
Bondesson, Patrik Isaksson, Karl-Erik Lindberg och Ragnar Eriksson. Mötet var
ett telefonmöte
1: Mötets öppnande : Mötet öppnades av ordf. Thommy Sundell
2: Fastställande av dagordning: godkändes
3: Val av justeringsman: Cristian Eggiman
4: Föregående protokoll: Lästes godkändes och lades till Handlingarna.
5: Webbshop kläder: Styrelsen är mycket nöjda med hanteringen av
klädförsäljningen som finns på hemsidan och även i Stövaren
6: Avel: Efterfrågan på Schillervalpar är god. Till dags dato är det 137 valpar,
bara några färre än förra året. Karl-Erik Lindberg ska organisera
valpredovisningen och behöver hjälp med den och unghundsgranskningen ,
styrelsen står för kostnaderna för ev. utbildning i samband med detta.
7: Medlemsfrågor: Medlemshanteringen i dess nya form fungerar bra enligt
rapporterar Cristian. Thommy skriver en lämplig text till SKK som mer gäller
stövare. För årsmötet ansvarar Cristian för resultat och balansräkning, Ragnar
förvaltningsberättelse och Thommy Verksamhetsplan för kommande år.
8: Årsmötet Elmia: Cristian håller kontakten med Elmia, bokar plats för monter
för Schiller och lokal för årsmötet med förtäring.
9: Hemsidan: Styrelsen har beslutat om förändring i gruppen på förekommen
anledning, nu blir det Wendel Martinsson och Jonas Hermansson som tar hand
om hemsidan och önskar bilder och betonar att hemsidan är vad
medlemmarna gör den till.
10:Övriga frågor: a:Norge har ställt frågan att återuppta landskampen igen
styrelsen är positiv till förslaget och att Ragnar håller kontakten med Norge.
B: Årsmötet: ta upp frågan om Väntelista på hanar även HD röntgen eller
övergå till Index.
C: Rasmästerskap Hare: Går den 4-2-2017 i Södermanland utanför Katrineholm.
Anmälan skall vara till Bernt Bondesson 070 6456392 senast 14-1-2017
d: Ragnar tar upp frågan om har och rävlinjer som han anser är en
injagningsfråga och att vi istället måste se till rasens bästa.

11:Nästa möte: 17-1-2017 telefonmöte

13: Nästa möte: Beslutades 21-10-2014 kl. 19
14: Ordförande avslutar mötet

Thommy Sundell Ordförande
Justeringsmän
sekreterare Ragnar Eriksson

Ulf Eriksson

Sören Sandberg

