§10 Tidningen
Redaktören Birgitta Adamsson, på Cotte-Skvallret känner förtroende för den
nya styrelsen och ser fram emot ett gott samarbete denna. I nästa nummer
av tidningen kommer en liten presentation av den nya styrelsen. Om utrymme
finns, kommer det att finnas ett reportage från Rosettutdelningscermonin
vid
årsmötet. Redaktören har fått förfrågningar om vi säljer annonsplats i CotteSkvallret. Efter diskussion beslutar styrelsen att: I dagsläget inte sälja
annonsplats i Cotte-Skvallret.

§11 Hemsidan
Som Webmaster för hemsidan valdes: Ann-Charlotte Eriksson. Styrelsen
beslutar att allt material skickas direkt till Ewa Isaksson som är ansvarig för
uppdatering av hemsidan. Webmaster har ansvar för att kontrollera att det
som införs på hemsidan är i enlighet med de beslut som fattats av styrelsen.
på förekommen anledning följer en diskussion hur vi ställer oss till att sälja
annonsplats på hemsidan. Styrelsen beslutar att: I dagsläget Inte sälja
annonsplats på Coton de Tulear Clubs hemsida.

§12 Valpförmedlingen

- Medlemsvårdare

Styrelsen beslutar att: Jessica Olsson ska tillfrågas för posten som
medlemsvårdare, enligt beslut på konstituerande mötet den 28 maj. I andra
hand ska Agneta Josefsson ska tillfrågas för posten som valpförmedlare.

Styrelsen beslutar att välja Gunilla Ekelund som medlemsvårdare.

§13 Inkommen post/mail
All post som kommer till klubben kommer att vidarebefordras till samtliga
styrelseledamöter för att alla fortlöpande ska kunna ta del av information om
vad som händer i klubben och hundvärlden.

Utbildning ordförande, sekreterare,
skicka ordförande,

Styrelseuppgifter

kassör. Styrelsen beslutar att:

kassör och sekreterare

på utbildning

i januari månad.

till SDHK.

Undertecknad håller på att hämta in uppgifter
på de personer som innehar styrelseuppdrag, eller andra typer av
förtroendeuppdrag.
En del personnummer saknas fortfarande. Undertecknad
kommer att skicka mail till de som inte inkommit med personuppgifter.

Tävlingskritiker

Styrelsen kan ej besluta i frågan om vi ska ta emot
tävlingskritiker.
Vi är osäkra på vad syftet med detta skulle vara. Frågan
hänskjuts till Avelskommiten att fundera över och därefter återkoppla till
styrelsen för beslut.

