§7

Ekonomisk redovisning

Klubben har 78000 kronor på postgiro. Till SDHK har det gått 9400 kronor av
medlemsavgifterna.

§8

Klubbmaterial

Klubben har köpt in ett antalljuslyktor med en bild föreställande en
representativ Coton de Tulear. Inköpspris är 150 kronor. Lyktorna kommer att
finnas till försäljning för 225 kronor vilket ger 75 kronor i vinst per ljuslykta till
klubben. Förutom detta har vi servetter, ljus och valpfiltar. Vid inventering har
det konstaterats att klubben innehar ett stort antal pennor och kepsar.
Styrelsen beslutar att: Pennor ska säljas för 2 kronor/styck och Kepsar ska
säljas för 20 kronor styck. Vi ska försöka uppmuntra uppfödare att köpa in och
ge bort till valpköpare samt att vi tänker att det kan vara en bra gåva att ge
bort gratis till personer som sluter upp till Cto-träffar.

§ 9 Avelskommiten
Inget påbörjat material har lämnats vidare från tidigare avelskommite. De
papper som lämnats vidare är den beskrivning av RAS som finns att läsa på
hemsidan samt några informationsblad frånn skk vad specialklubbens organ för
avelsfrågor ska jobba med. Styrelsen beslutar att: eftersom vi är många nya i
detta uppdrag kommer vi att börja från början. Vi kommer att titta på
möjligheter föär att skicka ut en ny enkät till Coton ägare för att få en status
på rasen idag. Vi kommer att titta på andra klubbar i Norden och omvärlden
hur de har gått tillväga. Inför en RAS-revidering har vi tankar på att engagera
veterinärstuderande i syfte att de kan hjälpa oss att göra en kvantitativ
hälsoundersökning. Genom att använda ett utomstående organ blir
sekretessen garanterad.
- 9.1 Hänskjuten fråga på årsmötet angående valpannonser på
hemsidan
Inget beslut fattas i denna fråga då det behövs en längre tids fundering
angående detta. Tills vidare gäller samma regler som tidigare.
- 9.2 Utbildning av nya ledamöter i avelskommiten
Utbildning kommer att hållas i Grundkurs för avelsfunktionärer i regi av
Svenska Kennelklubben den 22-23 oktober 2011. Styrelsen beslutar att: Lena
Karlstedt, Susanne Hero och Ann-Charlotte Eriksson skall anmälas till detta
kurstillfälle.

