Svenska Riesenschnauzerklubben: SRSK

Protokoll medlemsmöte
Plats: Riesenlägret i Kopparbo, Ladan
Datum: Tisdagen den 18 juli 2017
Tid: Klockan 19.00

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar motet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd
29 st
3. Val av mötesordförande
Förslag är sittande – Sittande väljs
4. Rasklubbstyrelsen anmälan om protokollförare
Styrelsens förslag är Peter Lind – Peter Lind vald
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande
ska justera protokollet
a. Helen Aasa föreslagen och vald
b. Tore Karlsson föreslagen och vald
6. Beslut om närvaro och yttranderätt
inga icke medlemmar är på plats
7. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Ja
8. Fastställande av dagordning
Liggande är ok
•

Info från styrelsen samt sektorer

•

Styrelsemedlemmarna som är här presenteras:
Mikael Wiltander, Jenny Willman, Malou Jacobsson och Peter Lind

•

Styrelsen informerar att det varit 5 stycken styrelsemöten under året.

•

Några ord om LO och Aktivitetsombud
– Man uttrycker en önskan om bättre samverkan och närhet med LO och detta
kommer byggas upp och planeras kontiuerligt.
- Aktivitetsombud: önskar att ha tid till Aktivitetesombudsträff och möten avsatt
tillsammans med Styrelsen för att kunna få tillgång til information, utbyta idéer och
hitta synergier. Även detta kommer att arbetas med kontinuerligt för att kunna finna
bra former för kommunikation och information.

•

Utvecklingsfonden
- Information kring utbildningsfond etc. Behövs lyftas fram på hemsida och facebook.
-

Nya medlemmar: central information och paket har sedan tidigare föreslagits av
styrelsen och frågan är i ett förberedande stadium. Det behövs hjälp att komma
igång med detta och eftersom nya medlemmar är viktiga kommer den följas
upp.
TK SM

•

Styrelsen – Ny Kassör & Sekreterare behövs nästa år.

•

Riesenshopen är överlåten till Jarmo som sköter allt själv. SRSK godkänner produkter
etc enligt avtal med Jarmo. Klubben har därmed säkrat en start PR del men klubben
slipper hantering av lager och rullande ekonomi. Shoppen måste följa SRSKs grafiska
profil.

•

Utställningen
Information om genomförd SRSK utställning i Kopparbo innan lägret ges.

•

Drag – Ingenting nytt att berätta från dragsektionen

•

IPO Tävlingskit beställt (Pistoler och skott, chipläsare)
SRSK är 40 år!!!
- Dra en vinnare som får ett av SRSK anordnat läger som precis.
Uppfödarkonferens – medlemmar vill kunna åka, behövs mer info om vad som skulle
ersättas. Kanske fixa möte för uppfödare på plats. Fråga Affe – om hur det gick och
vilken uppslutning man kan få.

9. Ekonomi
Bifogar Sammanställning Resultat årsutfall samt per 170630, samt Balansrapport ur
bokföringen.
OBS! Lägerkontot visar stort fel eftersom ingen redovisning kommit in därifrån; jag bokför upp
först då jag vet något om verkliga kostnader för året.
I enlighet med beslut av Årsstämman visar därför denna rapport saldo i bokföringen men inte
en helt periodiserad halvårsrapport!

Likviditeten är dock god och resultatet per halvåret visar ett mindre överskott om 23.000 kr så
här långt.
Med vänlig hälsning
Staffan Björk
SRSK Kassör
Ovan presenterades av Peter Lind och information om att detta nu ligger tillgängligt på SRSK.se
och med en blänkare på facebook. Peter frågade om ovan information var ok nu och man kan
återkomma med eventuella frågor 10. Ärende som styrelsen har hänskjutit till medlemsmötet
a. Val av två ledamöter till valberedningen
Kerstin Kindert
Linda Sträng
11. Ärende samt eventuellt inkomna skrivelser från medlemmar
12. Övriga frågor
Fråga om SBK/ SKKs MT – Hur baserade SRSK sitt bestlut?
- Styrelsen meddelar att detta baserades på kommunikation och råd från våra uppfödare
Fråga till medlemsmötet: Kontakta SSLO om listning av figuranter, domare, tävlingsledare
etc. De vill sammanställa en lista. Man kan söka i SBK Tävling.
SSLO – Aktivera genom bidrag, t ex hunddraget som SSLO sponsrar, utställningar
Mer aktiveteter under lägret som MH, MT samt utbildning har körts på lägret. Roffa och
Styrelsen är positiva till det om det anordnas av några som inte är styrelse eller
lägerledning. De kan däremot hjälpa till och stödja en sådan aktivitet (er).
13. Utdelning av Riesentrofén
- Kommer skötas på annat sätt. Priserna kommer komma alla tillhanda.
- Finns på hemsidan
14. Avslutning
Ordförande tackar all för visat intresse och avslutar.

Notera: Ekonomisk rapport kan rekvireras från kassören.

