Svenska Rottweilerklubben/AfR
[Skriv text]
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll nr :7//2016
Protokoll fört vid styrelsemöte i Södertälje Rottweilerklubben/AfR den
20-21 augusti 2016
Plats: Södertälje Brukshundklubb
Närvarande:
Ordförande Yvonne Brink, Kassör Rebecca Cedervall, Sekreterare Malin Sten, Ordinarie
ledamöter Ulrika Stenholm och Lena Jonzon, Suppleant Marianne Rexlinger,
Vice ordförande Patrik Grönfeldt deltog under lördagen i följande punkter:
§ 88-93 a) d) M) ang. bidrag till lag IFR VM.
Söndag från § 93 f)
Suppleant Leif Stang deltog under lördagen i följande punkter:
§86 – 93 a) d) m) ang. bidrag till lag IFR VM. Deltog ej söndag.
Meddelat frånvaro: Angelica Göbel

§ 86.

Mötets öppnande.

Ordförande Yvonne Brink öppnar mötet med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt välkommen
till sponsoransvarig Sören Moberg.

§ 87.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 88.

Val av justeringsman

Marianne Rexlinger valdes att tillsammans med ordförande Yvonne Brink justera protokollet.

§ 89.

Protokoll nr 1/2016 från 2016-03-05

Protokoll nr 5/2016 från 2016-06-07 godkännandes och lades till handlingarna.
Protokoll nr 6/2016 från 2016-06-29 justerades med närvaro av Angelica Göbel som deltog
men p.g.a. dålig täckning på telefonen föll ifrån stundtals. Styrelsen beslutade att med den
justeringen godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
§ 90.
Inkomna skrivelser efter föregående styrelsemöte
Skrivelser 84:16 - 107:16
§ 91.
Avgående skrivelser
A 2:2016 Svar från kassören till Upplands LO ang. Ras SM.
A 3:2016 Svar från mental till medlem angående bestämmelser och överklagande.

§ 92.
Ekonomi
Kontoställningar
Centralkonto
91.712:33
Läger
232.005:47
Mental
21.406:96
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PR
SSU
Utställnings
föreningskonto
Placeringskonto
placeringskonto

7.414:31
6.591:84
18.699:67
0 kr
472:56
60.156:14

b) Budgetuppföljning samtliga kommittéer inkl. halvårsrapporter från kommittéerna.
Kassören saknar rapporter från flera kommittéer. De som lämnat in är SSU och PR. Budgeten
genomgicks, lite lågt när det gäller medlemsintäkter. Tidningen går bra.
Konstaterades att styrelsen ligger under budget.
c) Ekonomisk rapport från PR-shopen
34.032:50 kr, kostnader 35.035,50 kr.
Finns två obetalde fakturor, en från en medlem och en från ett LO.

d) Bidrag till medlemmar som kommer med på av SBK arrangerat SM
Med anledning av att bidrag från AfR till deltagande ekipage vid SBK SM varit oklart
föreslogs att ersätta tävlande medlemmar med 500 kronor med retroaktiv verkan för årets
tävling.
Föreslogs att för framtiden ersätter AfR med 500 kronor till deltagare på SBK SM, med 750
kronor till deltagare i Nordiska arrangerat av Svenska brukshundklubben eller motsvarande
brukshundklubb i det land där tävlingen genomförs och med 999 kronor för deltagare vid FCI
VM.
Föreslogs att ansökan skall göras före tävling, ersättningen betalas ut efter deltagande.
Styrelsen beslutade enligt förslagen och uppdrog till Rebecca Cedervall att kontakta deltagare
som tävlade i patrull SM 2016 för att inkomma med ansökan.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
e) Övrigt ekonomi
Uppdrogs till Rebecca Cedervall att kontakta banken för att ordna upp kontona, så att rätt
pengar hamnar på rätt plats.
Uppdrogs vidare till kassören att göra en mera detaljerad redovisning för varje kommitté för
att få en större tydlighet i vad budgeterade medel används till.
Detta gäller även de kommittéer som har egna kassörer.
Väster Norrland inkommer med en hemställan om AfR kan efterskänka ett tidigare lån. Då det
behövs ett bättre underlag för att kunna ta beslut i någon form bordlades ärendet till nästa
möte.
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§ 93.
Kommittéer
A) Läger
Protokoll från medlemsmötet är klart och har överlämnats på dagens möte för utskick till
justerarna för ev. synpunkter. Medlemsmötet innehöll mycket information. Yvonne Brink
berättade vad som är aktuellt och vad vi arbetar med just nu inom klubben.
Angelica Göbel föredrog lite från tävlingskommittén och nya sammankallande i
tävlingskommittén Karin Morander presenterade sig själv.
Rapporterade Leif Stang att lägerkommittén arbetar mycket målinriktat för att få fram en
lägerplats till 2017 då det ser ut som om detta året var det sista på Kosta. Lägerkommittén har
dessutom ytterligare ett arrangemang i år 2016 och det är ett Norrläger på Fönöbasen i Augusti
och förhoppningen är att det skall vara ett norr och ett söderläger med varsin lägerkommitté.
Styrelsen tackade för en innehållsrik rapport.
a) 108:16 Protokoll från medlemsmötet – rapport. Genomgicks och lades till handlingarna.
b) Skrivelse 92:16 Protokoll från lägerkommittén.
Ett välbesökt medlemsmöte där alternativ lägerplats och utökning av antal läger diskuterades.
Lägerkommittén arbetar med att få fram nya platser för lägerverksamheten.

B) 2016 års Rottweilerevent SSU
a) Skrivelse 98:16 Minnesanteckningar 2016-07-07.
Styrelsen gick igenom minnesanteckningarna från mötet och tycker att det fanns många kloka
idéer inför framtiden och att ett bra arbete har utförts. Styrelsen ger förslag till kommittén att
vid bokning av domare skall i enlighet med förslaget från kommittén biljetter beställas
omgående men att man tar med både avbeställningsskydd och avbokningsskydd.
Arvode
Det har kommit styrelsens kännedom att arvodet för de tyska domarna har inget fast pris utan
ADRK har rekommendationer, därav att varje domare sätter sin egen kostnad.
Uppdrogs till Yvonne Brink samt någon från SSU kommittén att ta fram ett formulär som blir
standardiserat så att alla domare får samma blankett att fylla inför sin vistelse i Sverige och
arbeta för AfR .
På det sättet finns det klart innan tjänstgöring vad domaren skall ha för arvode och
omkostnadsersättning.
b) Tillsättande av 2017 års kommitté
Styrelsen beslutar att tillsätta 2017
Helené Wallman
Ann-Git Rammus
Soffie Modin
Yvonne Brink

års

Rottweilerevent

SSU

enligt

följande:

Sammankallande
Kassör
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C) Registerkommittén
Fråga från ansvarig i registerkommittén om sammanställningen måste se ut som den gör eller
om hon kan göra om den.
Föreslogs att registeransvarig inkommer med förslag på hur sammansställningen skulle kunna
se ut och att det skickas till hela styrelsen
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
.D) Sponsorkommittén
Sammankallande Sören Moberg presenterar för styrelsen hur vi kan jobba för att få tillgång att
olika former av bidrag.
Informerades om att det finns en hel del bidrag man kan söka men att merparten av bidragen är
tänkt till att skapa bättre miljö för att hjälpa ungdomar. Vi kan också se att nya stadgan från
SKK lägger stor vikt vid ungdomsarbetet. Under resterande av det här året bör vi kunna öka
vårt medlemsantal avsevärt. Detta är en bra grund att stå på när det gäller att få bidrag för vår
verksamhet ute på fältet. Även Lokalområdena skulle kunna arbeta i den här riktningen och få
bra respons från kommunalt håll med bidrag som sedan skulle kunna generera mycket och
omfattande program för medlemmarna kanske t.o.m. med betalda instruktörer, stugor m.m.
Lokalstöd – Skapa en image för vad man kan göra.
På lokalområdeskonferensen kommer Sören Moberg att informera om lokalområdenas
möjligheter. Dock är det viktigt att vi satsar på ungdomarnna/medlemmarna.
De människor eller hundar som ska representera måste hålla otroligt hög standard beträffande
beteende. Antalet medlemmar med rätt inriktning kan generera ganska höga summor i lokalt
stöd. 300 medlemmar kan ge en hög summa men under första året får man inte så mycket utan
det kommer påföljande år.
Styrelsen läser igenom Fritidsnämndens Föreningsstöd.
Sören Moberg berättar vidare att han varit i kontakt med stora företag för att höra efter om
intresse finns för att göra profilering av paketlösningar i olika former.
Förr fanns fritt val i skolan HUND. Vid en kontroll konstaterades att SKK har material för att
kunna informera barn och ungdomar finns under skolprojektet på SKK:s hemsida.
Beslutade styrelsen uppdra till Yvonne Brink att beställa ett ex. av materialet som finns på
SKK.
Styrelsen konstaterade att kärnpunkten i hela detta arbete är Ungdomar.
Virtuell databas för människor. En portal har många besökare, ett bra exempel är Working dog
som är viktigt bl.a. i Tyskland.
Om man kan skapa detta från huvudstyrelsen: ”Rottweiler i Sverige”, med kursmaterial, så kan
detta ”rulla” dygnet runt. Diskuterades vilka fler aktiviteter man kan ha i en portal.
Man kan ha ledarledda ungdomsverksamheter, och vara fler personer som arbetar med detta.
Det finns oanade möjligheter men det krävs också en del arbete innan det kommer igång. Det
finns inget som görs av sig själv. Fanns även en fundering på att medlemsskap innebär att man
kan få ett bankkonto ”Cash Card”. En portal vidarekopplat till vår facebook skulle ge stor
spridning på ett positivt s,ätt. Man kan skapa appar runt denna portal. Detta finns redan i t.ex.
Tyskland.
Föreslogs att Leif Stang är den som ser till att styrelsen får information så att vi rent moraliskt
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håller oss inom den korrekta ramen. Leif Stang har också kontakten med Sören Moberg i det
här projektet.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
Styrelsen beslutade att Sören Moberg skall komma och informera i ämnet på vår
Lokalområdes och kommittékonferens 2016.
e) Rottweilers mentalitet och exteriör
Styrelsen uppmanar kommittén att föra minnesanteckningar från kommitténs möten.
a) Uppdrag från förra styrelsemötet att kalla samman till möte och diskutera arbetet i
kommittén – Rapport från mötet.
Diskussion angående de nya förslaget gällande MT. Det anses att man har haft för bråttom och
borde ha säkrat upp under 2017 med flera tester så inte hundar i skarpt läge skall få vara de
som drabbas av ev. barnsjukdomar. Ett år för att revidera ett så stort test som mentaltest
ifrågasätts av våra mentaldomare. Mentaltestdomarna från AfR kommer inte att döma några
MT:n från och med 2017 om det nya förslaget klubbas igenom, vi kommer inte heller att
arrangera några MT:n i central regi. AFR har aldrig önskat ett reviderat mentaltest utan ett
justerat test framförallt i ”bita-slita-dradelen”.
Mentalkommittén anser inte att AfR fått svar på ställda frågor.
Styrelsen beslutar att uppdra till Patrik Grönfeldt och Lena Jonzon att skriva en text som
beskriver bakgrund och hur förfaringssättet gått till vid revideringen.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
b) Skrivelse 93:16 tre stycken om MT
c) Skrivelse 104:16 från Hollandse Herdershondklubben ang. MT.
Skrivelsen läses upp och styrelsen anser att Hollandse Herdershoundklubben har på ett utmärkt
sätt fått med viktiga punkter kring arbetet med testet. Klubben uppmanar även
förbundsstyrelsen att fundera kring beslutet, även om det var majoritet på kongressen med 55%
för och 45% emot. De som många önskade var en återremittering och igångsättande 2018-0101. Många av de större rasklubbarna ville ha återremittering.
Styrelsen stödjer denna skrivelse till fullo.
Uppdrogs till ordförande Yvonne Brink att kontakta Hollandse Herdeshoundklubben och
uttrycka vårt stöd till denna skrivelse.
d) BSE-Breed Standard Evaluation.
ADRK har en ambition att beskrivning av Rottweiler ska se likadan över hela världen. BSE
Breed Standard Evaluation, är ett internationellt socialt och mentalt prov samt utvärdering av
hundens exteriör där all data som samlats in läggs i ADRK:s databas. Det innebär att alla
resultat ligger på ett ställe, oavsett vilket land provet utförs i.
Det finns ett diplom som kan beställas från ADRK efter utfört prov, som är avgiftsbelagd.
Under demovisningen vid årets SSU genomgick Yvonne Brink prov för Edgar Hellman, den
tyska domaren som dömde vid årets event. Yvonne Brink godkändes som första domare
utanför Tyskland att vara FCI exteriördomare med tillägget BSE kompetens.

5

Svenska Rottweilerklubben/AfR
[Skriv text]
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Styrelsen beslutade att BSE ska bedrivas i klubben. Avgiften blir 380 svenska kronor. För
utländska hundar är avgiften 40 euro. Enligt information skall domaren erhålla motsvarande ett
utställningsdomararvode per dag samt reseersättning.
Styrelsen beslutade att domare erhåller ett utställningsdomararvode + reseersättning.
En fråga om SSU kan få arrangera BSE inom sitt event ställdes. Styrelsen uttalade att SSU kan
arrangera och att anmälningsavgiften går in i eventet.
En kopia av resultatet från hundar som genomgått BSE prov i Sverige, samt införa Svenska
hundars resultat om detta utförs utomlands, kommer att lagras i en databas hos
sammankallande för Mentalkommittén Patrik Grönfeldt.
BSE ligger tillsvidare ligger under mentalkommittén.
Alla delar i vår verksamhet har möjlighet att ansöka och arrangera BSE.
Ansökan skall ske till mentalkommittén Patrik Grönfeldt.
Kopior av alla resultat efter genomfört prov skall genom Yvonne Brinks försorg (när Yvonne
Brink dömer BSE), lämnas till Patrik Grönfeldt för att registreras även i den Svenska
databasen.
Om annan domare med BSE kompetens t.ex. ADRK domare utför BSE i Sverige skall dessa
protokoll sändas till Patrik Grönfeldt.
Uppdrogs till Yvonne Brink och Marianne Rexlinger att ta fram en checklista för
genomförandet och redovisningen av BSE prov.
Rapporterade Patrik Grönfeldt att det avhållits MH i samband med SSU under två
dagar/torsdag och fredag.
Maraton MH genomfördes 22-23-24 juli i Södertälje
Patrik Grönfeldt har besvarat frågor från en medlem.
Skrivelse 79:16, 83:16 genomgicks och lades till handlingarna.
G) Utställning
a) Skrivelse 90:16 Ansökan om utställning 2019
Skrivelsen vidarebefordrad till Utställningskommittén.
Anmälan online på vår hemsida har inte fungerat tillfredställande, då bekräftelser inte alltid går
ut.
Uppdrogs till webmaster att undersöka systemet.
Vi har fått svar från utställnings kommittén på den nya arbetsbeskrivning. Förslag från
kommittén var att första stycket ska strykas.
Styrelsen har tagit i beräkning att kostnader kan öka. Viktigt är dock att ingen skugga ska falla
över någon i kommittén.
Styrelsen beslutade att texten skall finnas kvar.
Inför årets höstspecial har anmälningstiden förlängts. PM för denna utställning kommer att bli
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något fördröjt.

H) Tidningen
Arbetet med tidningen fortgår. Styrelsen uttalar att det är bra kvalitet på tidningen.
I) PR-Shopen
Skrivelse 111:16 Ang. kläder.
Har vidarebefordrats till PR-shopen.
Webshopen diskuterades ingående. Den borde ha varit igång för länge sedan. Fördröjningen
innebär också att våra medlemmar inte kan handla på ett enkelt sätt.
Styrelsen beslutade att ge Patrik Grönfeldt och Marianne Rexlinger i uppdrag att försöka hitta
en lämplig form för vår webshop. Patrik Grönfeldt och Marianne Rexlinger ges mandatet att
om man hittar ett bra koncept, skapa en webbshop omgående.
I övrigt rapporterades att arbetet fortgår och samarbetet fungerar bra. Nya produkter skall tas
fram.
En fråga från PR-shopen om de vita T-shirtarna skulle kunna användas som sponsormaterial till
ras SM.
Styrelsen beslutade att PR-shopen har fria händer att sponsra årets Rasmästerskap i Bruks med
de vita T-shirtarna.
J) Avel & Hälsa
Skrivelse 89:16 Forskningsnyheter nr 5.
Vidarebefordrat till kommittén.
Styrelsen saknar information från kommittén. Inget svar inkommer från kommittén på
kontaktpersonens e-mail.
Styrelsen ger Ulrika Stenholm i uppdrag att ringa de som sitter i kommittén och fråga om dom
vill fortsätta arbetet eller vad det är som gör att inget svar ges på de frågor kontaktpersonen
ställer.
Minnesanteckningar från konferensen förra hösten saknas fortfarande och Ulrika Stenholm får i
uppdrag att även stöta på angående detta.

K) Lokalområden
a) Rapport om arbetet att få igång vilande lokalområden.
Föreslogs att man gör ett utskick till de lokalområde som man önskar få igång igen genom
medlemsmatrikelns uppgifter inom det området.
Marianne Rexlinger, kontaktperson rapporterade att det har varit svag respons från LOna.
Föreslogs att Facebookgruppen AfR Rottweilerklubben lokalområden tas bort och att det
skapas en ny grupp för LOna.
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Styrelsen beslutade enligt förslaget och administratör för denna sida blir samma som för AFR:s
Facebook, Marianne Rexlinger.
b) Skrivelse 88:16 från Östra Lo ang. SBK:s satsning 100 000 tusen medlemmar
genomgicks och lades till handlingarna.
c) Skrivelse 109:16 Vad gäller för lokalområden?
Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten att skicka svar.
L) Medlemshanteringen
Inget att rapportera.
Uppdrogs till Rebecca Cedervall att kontakta medlemshanteraren då flera påtalat att man inte
får svar när man skickar mejl.

M) Tävling
Skrivelse 91:16 Ang. tävlingsbok.
Skrivelse 97:16 Från arrangören Upplands LO.
Skrivelse 99:16 Ang. SM.
Skrivelse 100:16 Ansökan om IPO/BSL och BH prov 2017.
Skrivelse 110:16 Anteckningar från telefonmöte i kommittén.
Styrelsen diskuterar hur vi, och med vilka medel, vi kan sponsra våra tävlingsekipage till ras
VM i IPO. Föreslogs att AfR bidrar med 5000 kronor till lagkassan för resor och
boendekostnader. Dessutom betalar AfR anmälningsavgiften för de startande.
Beslutades enligt förslaget.
SM i lydnad och IPO i samband med SSU föreslogs sponsras av AfR för årets evenemang med
4000 kronor. Inför kommande år ska kontrakt skrivas, och avtal upprättas. Vi ska se över
summan som vi ska sponsra med.
Beslutades enligt förslaget
Skrivelse 110:16 genomgicks och lades till handlingarna.
Tävlingar arrangerade av AfR ska skickas in till SBK, där man lägger in var och när man vill
ha sin tävling. SBK lägger sedan in detta i SBK tävling.
Nytt vandringspris för sök kommer att inköpas och levereras till årets SM. Pokaler till
placerade ekipage 1:a, 2:a, och 3:e placeringen. Yvonne Brink köper även plaketter att
användas till uppflyttade ekipage utanför prispallen.
Uppdrogs till Yvonne Brink kontaktar Upplands LO för att få en leverans adress för att kunna
ta emot från Royal Canin.
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N) Uppfödarkommittén
Yvonne Brink kontaktar Johanna Haglund och berättar att styrelsen beslutat att Johanna skall
kontakta valphänvisare Gun Bergqvist per brev när ny kull kommer in som är godkänd.
Då Gun Bergqvist inte har dator måste informationen ske via brev.
Valphänvisaren måste få vetskap om aktuella kullar för vidare hänvisning.
Styrelsen har från SKK fått information om att två av våra uppfödare inte får valphänvisning.
Styrelsen har fått information från SKK att en hund blivit avstängd.

o) ) INFO/ PR
a) Facebook
Infokommittén måste få till sig vad som ska inkomma till kalendern. I kalendern skall all
verksamhet finnas.
Uppdrogs till kommittén att lägga in huvudstyrelsens arrangemang i årshjulet och skicka ut till
styrelsen.
Kommittén arbetar med att ta fram ett infobrev och Lotta Syvertsen gör ett utkast för hur
infobrevet ska se ut.
Se över hur vi likt Boxerklubben kan använda oss av SBK:s register för att lätt skicka ut
information till våra medlemmar.
Vi har efter medlemsmötet på Kosta fått två medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till i
någon form. Styrelsen ser över vilka arbetsuppgifter som behöver förstärkning. Styrelsen hälsar
alla välkomna som vill arbeta för klubben.
P) Jubileumskommittén
Styrelsen beslutar att tillsätta Maria Kölestam i kommittén. Styrelsen uppmanar
Jubileumskommittén att sammarbeta med PR-shopen.

Q) Hemsidan
Det har uppdagats att det är strul med online anmälan på vår hemsida. Även formulär där våra
uppfödare fyller i sina valpkullar för hänvisning direkt på hemsidan har inte heller fungerat
optimalt. Yvonne Brink får i uppdrag att kontakta webbansvarig för att se över och åtgärda
detta.

§ 94 Hänvisningsreglerna
Skrivelse måste göras i tid inför årsmötet ang. hänvisningsreglerna.
Uppdrogs till Ulrika Stenholm att ta fram ett underlag för ögonlysningen.
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§ 95 Organisation
a) Rapport från organisationsgruppen.
Skrivelse 107:16 Förslag på arbetsbeskrivning för utskottet Avel och Hälsa.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
Organisationsgruppen får i uppdrag att sätta ihop arbetsbeskrivningar till de 4 utskotten.
Nytt är att det kommer i den nya organisationen att tillsättas rasinformatörer.
Se bilaga arbetsbeskrivning.
b) Skrivelse 84:16 Att skapa Årshjul. Se föregående möte.
Uppdrogs till Info/PRkommittén att skapa årshjulet.
c) Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017 – Budget
Alla kommittéer skall göra en budget och en verksamhetsplan för 2017.
Uppdrogs till sekreteraren att skicka ut en uppmaning till kommittéerna att inkomma till
sekreteraren med förslag på budget och verksamhetsplan. Svar skall vara hos sekreteraren
senast 7/10 2016.
d) Skrivelse 94:16 Kommunikationsbrev från Utskottet Avel och Hälsa
Det finns möjlighet för varje rasklubb att ha 5 licenser för lathunden. Uppdrogs till Yvonne
Brink att kontakta SBK för mer information om hur länge detta erbjudande gäller.
e) Skrivelse 95:16 Kongressprotokollet 2016.
Utskickat till samtliga. Lades till handlingarna.
f) Skrivelse 103:16 Enkät från SBK
Ansågs svårtolkad då det endast gick att ge ett svar där det kunde vara aktuellt med flera.
Beslutades att informera SBK via enkäten om styrelsens uppfattning.
g) Skrivelse 87:16 SBK Info
Skickas ut till våra kommittéer.
h) Skrivelse 105:16 Valberedningsfrågor SBK centralt.
Styrelsen behandlar valberedningens frågor via mail.

§ 96 Lokalområdes och kommittékonferens hösten 2016
106:16 Anteckningar från 2015 års konferens – Uppföljning.
Jan Wigdell Föreningsteknik.
Beslutades att Lena Jonsson bokar Jan Wigdell söndag förmiddag 16/10 klockan
9.00-12.00. Uppdrogs till alla i styrelsen att gå igenom anteckningarna för uppföljning inför
årets konferens.
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Svenska Rottweilerklubben/AfR
[Skriv text]
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Budget och verksamhetsplaner från kommittéer kommer att gås igenom på konferensen med
samtliga kommittéer

§ 97 Åtgärdslistan
Leif Stang har skickat ut den till alla,
Åtgärdslistan genomgicks.

§ 98 Övriga frågor
a) Bineromailen. Leif Stang fick i uppdrag att se på andra alternativ. Detta pågår.
Se även skrivelse 96:16 från Anna Lindgren ansvarig för Binero.
b) Redovisning av enkät. Föredragande: Leif Stang.
Av de som svarat på enkäten önskas fler aktiviteter lokalt. Utbildning är en annan punkt som
efterfrågas. Föreslogs att göra en ny enkät, en uppföljning till den som funnits på hemsidan.
Uppdrogs till Leif Stang att utforma en ny enkät.
c) Uppdrogs till Yvonne Brink att anmäla till SBK och ta ut en licens på lathunden till Johanna
Haglund.

§ 99 Nästa möte
14 september 2016 per telefon.

§ 100 Mötets avslutande
Ordförande Yvonne Brink tackar för gott engagemang och bra arbete och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras

Justeras

Malin Sten

Yvonne Brink

Marianne Rexlinger
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