PROTOKOLL FÖR SSBTK:S EXTRAINSATTA STYRELSEMÖTE
SÖNDAG, 2014-10-21, TELEFONMÖTE
NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, JOSEFINE
PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN, SUZETTE ELESTEDT, MALIN TOIVAINEN.
ANMÄLT FÖRHINDER: CAMILLA THÖRNER
FRÅNVARANDE: JENNIE HAMMARQVIST

§8.1

Mötet öppnas
Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet
öppnat.

§8.2

Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Laila
Mällinen.

§8.3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§8.4

Föregående mötesprotokoll
Efter genomgång av åtgärdspunkter godkändes protokollet och lades till
handlingarna.

§8.5

Vinterspecialen
Vinterspecialen kommer hållas i Skövde 21/2. Bokningen av
utställningsplats är klar, se bilaga 1 för bokningsbekräftelse. Johan tar
emot anmälningar, sista anmälningsdag 26/1. 200 kr om man anmäler
innan 31/12, 250 kr fram till sista anmälningsdatum.
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Starttider: 08.00 för rallyn, 11.00 för utställningen.
Johan köper rosetter.
Styrelsen beslutar att boka rum från fredag till söndag, Malin Ask gör
bokningen.
2 st ringsekreterare är klara.
Domare blir Craig Kerry och Kirsty Summerfield.
Middagen på kvällen, anmälan och betalning sker till SSBTK, Malin Ask tar
emot anmälningar till middagen.
Rallylydnaden är upplagd på SBK tävling, samtliga klasser, öppet för alla
raser. Domare klart, skrivare klart, Caroline är tävlingssekreterare. Material
finns hos Camilla.
Royal Canin är kontaktade gällande sponsring.
Annonsering till katalog, ¼ dels sida, 200 kr för en klass. Info kring
sponsring mailas ut till samtliga medlemmar.
Katalog, Johan kollar med Nina.
Sponsring, alla får jaga sponsorer.
Försäljare på plats, 500 kr för en plats. Josefine fixar en annons.
Carl har börjat med annonseringen, annons ska publiceras i Staffetten, på
hemsidan och Facebook
Caroline ansvarar för ett bemanningsschema.

§8.9 Årsmöte
22/2 -15 klockan 11.00
Johan kollar med mötesordförande.
Sista datum för inskick av motioner 31/12
Sekreteraren vill ha sektorernas verksamhetsberättelser och planer sista
november. Caroline skickar ut underlag till kommittéerna inför
budgetarbetet och förslag ska vara kassören tillhanda sista november.

§8.10 Applied Anatomy 2015
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Daniel Andersson och Laila Ström har tillfrågat SSBTK att vara delaktiga i
Applied Anatomy 2015.
Klubben erbjuder sig att stå för annonsering i Staffetten, på hemsidan och
facebook samt betala lokalen då detta är ett trevligt arrangemang för
klubbens medlemmar.

§8.11 Nästa möte
20141112, kl 09.00 via telefon
§8.12 Mötet avslutas
Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och förklarar mötet
avslutat.

Vid protokollet

Malin Ask
Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Laila Mällinen, Ledamot
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