SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

(8) Protokoll fört vid styrelsemöte om utställningsgruppen den 28
november i telefonen
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Annelie Finnebäck, Maria Landergård, Irja
Åberg, Marie-Christine Lindgren, Maria Stelin, Christina Ling-Larsson, Carina
Andersson Rapp
Adjungerad: Eva Borg Broberg (vår kassör)
Ej närvarande: Katja Koho, Bodo Bäckmo

1. Mötets öppnande
Bosse öppnade mötet med att hälsa oss välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Marie-Christin Lindgren valdes.
Anmälningsavgifter beslutades höjas med 30 kr alla klasser fr o m 2019
Kataloger beslutades att ha digitalt fr o m 2019
Barn med hund ska omarbetas och proposition uppdras till Annette och Annelie att
göra.
Juniorhandling ska också omarbetas men vi beslutade att juniorerna ska fylla 10 år
under året för att få vara med. Proposition uppdrogs till Annette och Annelie att göra.
Vad gruppen får och inte får göra beslutades följande:
Gruppen får inte ställa in eller utöka antalet utställningar det ska vara styrelsebeslut på.
Domare ska utses och skrivas kontrakt med av en speciell domargrupp inom SSPK där
ingen av personerna i utställningsgruppen ingår.
Gruppen ska ha ett kontokort att kunna handla på inför utställningarna och ta ut pengar
för att kunna betala utländska domare samt betala hotellrum med. Med andra ord allt
som inte går att få faktura på som rör utställningarna.
Övriga saker vi tog upp var:
Vi beslutade att ta bort Höganäs 2019 då den krockar med KöpenhamnVinner.
Borås utställningen 2020 är flyttad till Tvååker.
Alla inom klubben ska ha reseersättning för resor inom klubbarbetet.
Det diskuterades mycket kring detta om arvoden till funktionärer och i detta fall
utställningsgruppens funktionärer på utställningsdagarna där deltog inte Annette och
Carina men ingen enighet framkom så detta bordlades till den 20 januari då vi har vårt
fysiska möte.
Till dess ska även en budget från gruppen presenteras.
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Vid protokollet

Annette Persson, sekr

Justeras

Bo Skalin, ordf.

Marie-Christine Lindgren, justerare

