Protokoll fört vid CS telefonmöte 13/5 2018

1. Mötets öppnande
Ordförande Martin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Upprop samt suppleanters rösträtt
Närvarande: Martin Svensson, Ronny Westin, Göran Hagman, Anders Andersson,
Kjell Andersson, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Jonas Kriström, Christian
Janson, Per Björklund, Peter Karlsson, Denny Andersson och Mikael Tranberg.
Suppleanter Denny Andersson och Mikael Tranberg deltar med rösträtt.
Frånvarande: Hans Johansson och Jim Söderberg.

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.
4. Val av 2 justeringsmän
Till justeringsmän valdes Christian Janson och Kjell Andersson.
5. Val av ny 1:a vice ordförande
Mötet beslutade att välja Kjell Andersson som ny 1:a vice ordförande eftersom
Anders Blomberg valt att lämna sitt uppdrag i förtid.
6. Martin Svensson informerade om att av de varningar som skickades ut till tre av
klubbens medlemmar har två kommit i retur med en skrivning att de inte kan
godkänna den då den inte är underskriven av alla i centralstyrelsen. Man hänvisar
till föregående mötesprotokoll. Centralstyrelsen har innan den skickades ut tagit del
av varningen via mejl och samtliga har godkänt den utan kommentarer.
Centralstyrelsen anser således att allt är i sin ordning då ordföranden Martin
Svensson har skrivit under den för centralstyrelsens räkning. Martin Svensson och
några flera har försökt att prata en av medlemmarna tillrätta utan framgång. Peter
Karlsson och Per Björklund påpekade att det nog endast behövs alla
styrelsemedlemmars underskrift på varningen för att de berörda personerna ska bli
nöjda.

7. Centralstyrelsen beslutade att ärendet med två av klubbens medlemmar nu skickas
till SKK:s disciplinnämnd för behandling och beslut. Martin Svensson fick i uppdrag
att invänta eventuellt svar och reaktion från den tredje varnade medlemmen och
behandla det på samma sätt som ärendet för de två övriga.
8. Centralstyrelsen beslutade att skicka in en begäran om att stänga av de två
medlemmarna under pågående utredning. Martin Svensson fick i uppdrag att
sammanställa allt material i båda fallen. Kjell Andersson och Christian Janson fick i
uppdrag att hjälpa till med att sammanställa alla dokument och skrivningar till
SKK:s disciplinnämnd. Martin Svensson informerade samtliga i centralstyrelsen om
vikten av sekretess i detta känsliga ärende!
9. Kjell Andersson informerade om att arbetet med nya RAS är i det närmaste klart
och att information kommer centralstyrelsen till del inom kort. Kjell frågade även
om seminarierna som brukar hållas innan stämman är bokade och klara? Martin
Svensson svarade att allt är klart men att Hans Johansson beslutat att inte hålla den
uppfödarkonferens han lovade hålla.

10. Ordförande Martin Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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