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Styrelsemöte 5/3 2013, Telefonmöte  kl: 19.00 
 

Närvarande: Eva Ohlsson, Leena Korpi, Lotta Jegenstam Lignell, Monika 

Jacobsson, Joacim Sandström och Laila Johnsson. 

Frånvarande: Camilla Hartzel, Adina Svanberg och Yvonne Janzén. 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Eva Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Godkännande/fastställande av dagordning. 

 Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 

§3 Val av justerare 

 Till justerare valdes Lotta Jegenstam Lignell. 

 

§4 Föregående protokoll 12:15 och 13:01 

 Protokollen 12:15 och 13:01 godkändes och lades till handlingarna. 

   

§5 Ekonomisk rapport 

 Kassören Mats Winchler har meddelat att han inte kan närvara på årsmötet.  

 

§6 Inkomna skrivelser - rapporter 

a. Inbjudan till utbildning i föreningsteknik 6/4 2013, Alingsås. Senast 8/3 – 

Fulltecknat. 

b. A Essman ang. blodprover för EPI–SLU vill ha in blod från friska hundar 

över 5 år och uppåt samt sjuka hundar. Beslöts att informera på hemsida och 

tidning. 

c. från medlem med synpunkter på styrelsens arbetsrutiner. - EO har svarat 

medlem. 

    

§7 Årsmöte 9/3 2013 – Örebro Brukshundklubb 

 Medlemsavgifterna för 2014- Beslutade att vara oförändrat. 

 § 1. Vad gör vi med vinst/förlust? - Beslutade att balanserar in vinsten i  

nästa verksamhetsår. 

Referat till tidningen. - Laila ser till att referat från årsmötet skickas till  

tidningen.  Anna-Karin Lundberg är tillfrågad som mötessekreterare och har 

tackat ja. Ylva köper presenter. 

 

§ 8 SSUK-fullmäktige 23/3. Genomgång av handlingarna – motion från SKMK. 

Beslutade att rösta med motionären. Valda ordinarie delegater är Laila, Ylva och 

Lotta. Suppleanter är Ingegerd, Jocke och Monica.  De delegater som kommer 

att åka är Laila,Ylva och Jocke(Lotta har förhinder) samt ordförande Eva. 

 



 

§ 9 Eurasierspecialen 2013 - uppfödarmöte 18/5 och utställning 19/5. 

Utställningskommittén jobbar vidare. Leena fixar ringsekreterare. Inbjudan och 

PM läggs ut på hemsidan och Eurasierbladet nr1/2013. Avelskommittén 

planerar för uppfödarmötet. 

 

 §10. Hemsidan  

Beslutade att uppdatering av valpförmedling, uppfödarregister och 

hanhundslistan kommer att läggs ut på hemsidan.  

  

§11 Tidningen – manusstopp 15/2 2013. Redaktionen lovat att vänta så att vi kan få 

med referat från Årsmötet samt inbjudan till uppfödaremöte och rasspecialen. 

 

§12 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

§13 Nästa möte 

 Ordförande kallar till möte efter årsmötet. 

 

§14 Mötet avslutas 

 Ordförande Eva Ohlsson tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

Ordförande  Vid protokollet   Justerat 

 

 

 

 

 

Eva Ohlsson  Laila Johnsson  Lotta Jegenstam Lignell 

 


