Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2016-09-26
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

Anneli Hultman
Cecilia Paulson
Stefan Dahlgren
Reino Oskarsson
Magret Selander, adjungerad

§ 60

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Noterades att
dagens möte är ett extrainsatt möte.

§ 61

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§ 62

Val av protokolljusterare
Stefan Dahlgren valdes att justera protokollet.

§ 63

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 64

Pågående ärenden
a) Organisationskonferensen
De olika ärendena inför konferensen diskuterades igenom och punkterna till
agendan fastställdes.
b) Nuläge styrelsens sammansättning
Anneli informerade om att det är 5 distrikt som hört av sig till en av klubbens
revisorer, Anders Carlsson, med synpunkter på CS arbete. Revisorerna kommer
att hålla ett telefonmöte med dem ikväll, och vi ser fram emot att höra vad som
framkommit på mötet.
Senare under mötet ringde revisorerna in och lämnade en kort rapport från
mötet. CS beslutade ta upp de framkomna frågeställningarna till diskussion på
organisationskonferensen.

CS beslutade lägga ut en skrivelse på hemsidan som riktar sig till alla
medlemmar och uppmanar dem att göra sin röst hörd gm sina distrikt och
lokalklubbar, så att de representanter distrikten skickar till
organisationskonferensen verkligen vet hur alla medlemmar vill ha det.
§ 65

Övriga frågor
a) Fullmakt
Beslutades att ge Cecilia Paulson, 651012-6961, full behörighet att teckna
föreningens konton i Danske Bank.
b) Redovisning
Cicci redogjorde för de två offerter på redovisningstjänster som inkommit. CS
tyckte båda offerterna var i dyraste laget, och beslutade ta in ytterligare offerter
för jämförelse innan beslut fattas.
c) My Dog/Stora Stockholm
CS beslutade att Schäferhundklubben skall delta med monter på båda mässorna
i år.
d) Utställning
Sk Lövsättra har kommit in för sent med sin ansökan. CS beslutade att inte
tillstyrka det datum de önskat, med motiveringen att det är många utställningar
i närområdet den tiden. De uppmanas inkomma med nytt förslag på datum.

§ 66

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 21 oktober, och därefter organisationskonferensen som
hålls den 22-23 oktober.

§ 67

Mötets avslutande
Anneli tackade för visat intresse och förklarade därefter dagens möte avslutat.
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