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Närvarande:

Frånvarande:

Annika Janson (Ordförande)
Kicki Sandell (Vice Ordförande)
Marie Gellerstam
Sofia Sandström
Jeannette Lindblad (Sekreterare)
Anna-Karin Widén
Hilda Eriksson
Kristin Kristvinsdôttir

Marie Eriksson
Elisabeth Meyer

Kristina Jansson (2. Suppleant)
Elisabet Janzon (3. Suppleant)

§110 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 10:19

§111 Val av justerare
Till justerare valdes Kristin Kristvinsdôttir.

§112 Fastställande av dagsorden
Dagordningen fastställdes.

§113 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet var inte klart och skickas ut efter justering.

§114 AU beslut
Inga AU beslut har fattats sedan förra mötet.

§115 Vem fortsätter och vem tar vilka roller inom styrelsen 2017
a) Önskemål till valberedning
Det gicks bordet runt, vem som önskar fortsätta en ny period i styrelsen. Två önskar inte att fortsätta och en hade
ännu inte helt bestämt sig. Önskemål till valberedningen diskuterades.
Det beslutades att köpa in en PC till den som ska fortsätta som sekreterare för nästa period.
b) Hur bör vi arbeta – styrelsen och de olika kommittéerna
Det diskuterades hur vi ska jobbar framöver. Diskussionen fortsätter på nästa fysiska möte den 15 januari 2017.

§116 Besök av valberedningen
Styrelsen hade ett bra möte med valberedningen och lämnade över sina önskemål. Valberedningen deltar på
nästa fysiska möte den 15 januari 2017.

§117 Administrative frågor
a) Hantering av inkommande/utgående skrivelser
Ordförande påminde om att det är allas eget ansvar att löpande gå in och kolla ingående/utgående post.
Sekreteraren försöker sortera posten så bra som möjligt och skickar direkt till den ansvariga personen/kommittén
om det måste svaras direkt. Sekreterare tar fram förslag till nästa fysiska möte den 15 januari 2017.

§118 Ekonomi
a) Balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkningen gicks genom. Vi har fortfarande en bra ekonomi.
Resultat från alla årets utställningar gicks genom. Det beslutades att lyfta ur kostnaderna för medlemsmöten, som
har varit i samband med Vilsta och Riksutställningen, då det inte har med utställningarna att göra.
Vi har fortfarande inte fått något svar från SKK angående ersättning för de extra tidningar vi fick beställa på grund
av att tidningsfilen felaktigt innehåll friexemplaren.
Kassören efterlyste om det finns något utöver en PC till sekreterare som ska med i budgeten.
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§119 Utställnings- och aktivitetskommittén
a) Inbjudan från SvVK/ö till möte om Skokloster Summer Show 2017
Marie G. och Elisabet J deltar på mötet.
b) Nytt PM-nummer 4-2016
Material till PM nummer 4-2016 gicks genom.
Hilda meddelade att hon går ut av Utställnings- och aktivitetskommittén och att hon inte kommer göra flera PM.
c) Rasklubbtorget på Stockholms Hundmässa
Whippetklubben kommer inte ha någon monter på Rasklubbtorget på Stockholms Hundmässa detta, p.g.a. att vi
inte har någon som kan vara ansvariga för byggande av monter samt att vara på plats. Sekreteraren sätt er det
upp som en punkt på aktivitetslistan till augusti 2017, så styrelsen kan börjar efterlysa medlemmar som kan vara
ansvariga för klubbens rasmonter nästa år.
d) Sponsor avtal med Royal Canin
Det ska tecknas nytt sponsor avtal med Royal Canin. Kristin är ansvarig för att teckna nytt avtal med Royal Canin.
Kristin är även ansvarig för att kontakta andra företag som kan vara sponsor.
e) Rosettansvarig
Hilda kan inte längre ta hand om rosetterna, då hon inte längre har plats för det.
f) Information i utställningskatalogen
Den information som står om styrelsen i utställningskatalogen är felaktig och ska uppdateras.

§120 Utbildningskommittén
a) Uppfödarutbildning den 26-27/11-2016 i Västerås
Då Jeannette ska gå CUA-utbildning samma helg blev Kristin utsedd till att bjuda välkommen till deltagarna på
uppfödautbildningen.
b) Utbildning av lokalarrangörer
Vi ska göra ett nytt försökt till våren 2017 att bjuda in lokalarrangörer till en utbildningsdag.

§121 Domarkommittén
a) Förfrågan på delning av australiensisk domare i september 2017
Det beslutades att tacka nej till förfrågan. Elisabet meddelar Rudi Brandt.

§122 Vinthunden – årsbok 2016
a) Utse ansvarig
Annika är ansvarig för att sammanställa redaktionellt material som att vara kontaktperson till SvVK. Marie E. jagar
bilder på hundar som finns på årslistorna. Deadline för material från klubbarna är den 31 januari 2017.

§123 Hemsidan/Facebook
a) Trippelpris
En medlem hade påpekat att de som har mottaget trippelpris för åren 2013, 2014 och 2015 inte fanns listat på
hemsidan. Det är Trippelsansvarig som ska se till att listan publiceras på hemsidan. Sekreteraren förser
webbansvariga med en lista över trippelprismottagare för 2013,2014 och 2015

§124 Whippetbladet
Det blir ett tunnare julnummer än vanligt. Det är färre annonser än vanligt.

§125 Övriga frågor
Inget under denna punkt.
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Övriga frågor
a)

Kommande möten 2016/2017

Datum
Tid
2016-12-12
19:30
2017-01-15 11:00-17:00
2017-02-15
19:30
2017-03-15
19:30

Typ av möte Kommentar
Telefonmöte
Fysiskt möte
ReDog, Västerås
Telefonmöte
Telefonmöte

§126 Mötes avslutande
Mötet avslutas kl. 16:00

Vid protokollet: Jeannette Lindblad

Justeras av

Annika Jansson
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