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Telefonmöte Vinthundsklubbens konferenstelefon 08-5000 1500 med kod 363 381
Närvarande:

Frånvarande:

Annika Janson (Ordförande)
Kicki Sandell (Vice Ordförande)
Marie Gellerstam
Sofia Sandström (med på telefon)
Jeannette Lindblad (Sekreterare)
Anna-Karin Widén
Elisabeth Meyer

Marie Eriksson
Hilda Eriksson
Kristin Kristvinsdóttir

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

§159 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19:37

§160 Val av justerare
Till justerare valdes Marie Gellerstam.

§161 Fastställande av dagsorden
Dagordningen fastställdes. Nya punkter finns under respektive punkter.

§162 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lagdes till handlingarna.

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

§164 Ekonomi
December 2016 är avslutat och Balans- och resultatrapport har skickats till revisorerna. Nu väntar vi på feedback
från revisorerna.
Budgeten för 2016 var +/- noll och vi slutade med ett resultat på 395,96 kr. Ett väldig bra resultat. På bank/kassa
finns 247.805,08 kr
Ansökan har skickats om skattebefrielse till Skatteverket. Det ska göras varje 5:e år.
Budgeten är snart klar.
Har inte börjat bokföra 2017 än.

§165 Utställningskommitté
Status på Vilsta utställningen
Status på Vilsta utställningen diskuterades. Då Kristin, som är lokalarrangör, inte deltog på mötet, beslöts det att
ha ett extra styrelsemöte per telefon söndag den 19 februari 2017, kl. 19.30. Sekreterare skicka ut kallelse och
frågeställningar som ska diskuteras på mötet.
Riksutställningen 2019
Domarkommittén har Joanne Boudreault från Canada, kennel ForgetMeNot Whippets som förslag på domare till
Riksutställningen 2019. Det beslöts att godkänna domarkommitténs förslag.

§166 Fastställelse av verksamhetsberättelse 2016/verksamhetsplan 2017
Verksamhetsberättelse 2016 gicks genom. Det var endast mindre justeringar som behövdes. Kassören uppdaterar
klubbens ekonomi.
Verksamhetsplan 2017 gicks genom. Kassören uppdaterar rambudgeten för verksamhetsåret 2017.
När dokumentet Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 är uppdaterat, skickas det ut för en
slutlig fastställelse av dokumentet.
Status på aktiviteter inför Årsmöte 2017
Tillfrågade mötesordförande har preliminärt sagt ja till att vara mötesordförande på vårt årsmöte.
Senast uppdaterat: 2017-02-20
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§167 VF 2017
Det är VF2017 är den 8 april 2017, kl. 11. SW har 4 delegater. SvVK ska ha besked senast den 25 februari 2017.
Följande från SW kommer delta på VF2017:





Elisabet Janzon
(Marie Gellerstam)
Jeannette Lindblad
Kristin Kristvinsdóttir (sekreterare ha stämt av med Kristin)

§168 Uppfödarmedalj
Senast den 31 mars 2017 ska vi komma med förslag på kandidater till uppfödarmedaljen. Olika förslag
diskuterades. Tas upp för beslut på vårt nästa styrelsemöte den 15 mars 2017.

§169 RAS
Det framtagna förslag och frågor diskuterades. Utifrån diskussionen uppdatera Kicki RAS-dokumentet och tar
fram förslag på aktiviteter.

§170 Övriga frågor
Enkät SKK:s organisationsutredning
Vi har mottaget en enkät kring SKK:s organisationsutredning via mejl från SvVk/HS. Det är ordförande som ska
svara på enkäten. Ordförande svara på enkäten under närmaste veckan.

§171 Kommande möten 2016/2017
Datum
Tid
Typ av möte
Kommentar
2017-02-19 19:30
Telefonmöte
Enda punkt är Vilsta utställningen
2017-03-15 19:30
Telefonmöte
2017-03-25 16:00
Årsmöte
2017-03-25
Konstituerande möte
§172 Mötes avslutande
Mötet avslutas kl. 21:15

Vid protokollet: Jeannette Lindblad

Justeras av

Annika Jansson

Senast uppdaterat: 2017-02-20

Marie Gellerstam

2 av 2

