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Styrelsemöte 2 maj 2013 
Telefonmöte kl. 20.00 

Närvarande: Eva Ohlsson, Leena Korpi, Ylva Malmbom, Tomas Tegner, Carina 

Larsson, Lotta Lignell Jegenstam, Laila Johnsson, Emma Östman. 

Frånvarande: Helena Bohman 

§1 Mötets öppnande 

 Ordförande Eva Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Godkännande/fastställande av dagordning. 

 Godkändes med ett tillägg  § 6b - Aktivitetsträff 

 

§3 Val av justerare 

 Carina Larsson 

 

§4 Ekonomisk rapport 

 Lades till handlingarna 

 

§5 Tidningen -  ca kl 20.15 Redaktionskommittén kopplas in.  

 Sara Ljusterfors och Jenny finns med per telefon.  

 Redaktionen efterlyser material från medlemmarna.  

 Jenny kontaktar Trosa tryckeri med frågorna: 

1. Att tidningen ska skickas med B-post 

2. Ta reda på kostnaden för 34 sidor 

3. Vad kostar extra färgsidor 

4. Vilka program arbetar tryckeriet i.  

 

Helen Bohman anländer. 

 

§6 Rasspecialen 18-19/5 2013 –  kl: 21.15 utställningskommittén kopplas in. 

                           Sally Månsson och Irja Tegner finns med per telefon. 

                           I anmälningsformuläret online saknas en rad för att fylla i uppfödare. Sally får lägga till                             

                           dessa manuellt. Måste ändras till nästa år.   

                           Utställningskommittén informerar om vilka sponsorer vi har fått och vad de sponsrar 

                           med. 

                           Ylva ordnar nummerlappar och kritiklappar. 

                           Leena och Eva skriver PM och program för helgen. Emma skickar ut detta. 

                           Priserna märks upp av Ylva, Leena, Irja, Sally och förvaras i Ylvas stuga. 

                           Bord och 2 st tält finns. 

                           Domarnas logi bokat. Leena kollar när domarna anländer. 



            Protokoll 13:07                                                                                                                                                                               2 

         

                        Presenter till domare och sekreterare ordnas av Ylva. 

                        Annonserna skickas till Sally som gör utställningskatalogen. 

                        Utställningskatalogen blir ca 30 sidor.    

                        Ylva beställer en lista över medlemmar och prickar av betalningarna mot 

                        Anmälningarna. 

                        Tipspromenaden, omkring 10 st frågor – Irja 

                        Bygga ringarna – Leena, Ylva, Sally 

                        Ylva hjälper Helena att ta med fodersäckar men det behövs fler. 

                        Sekreterarlådor – Eva 

                        Sätta upp program – Irja 

                        Det behövs 1 person med avbytare för information, sälja kataloger samt kolla vacc.intyg 

                        när nummerlappen hämtas. 

                        Det behövs 2 personer dela ut priser, pokaler och sälja lotter. 

                        Kolla med Degernäs om grillgaller. 

                        Vaccinations kontroll och hämta nummerlapp, 8-10 söndag, utställningen börjar 9. 

                        En packlista måste skrivas. 

                        Leena skall kolla upp en lokal som vi kanske kan få förvara våra saker i till nästa år. 

                        Eva tackar utställningskommittén. 

 

§ 6b Aktivitetshelg 

                          Förslag att aktivitetshelgen skall anordnas i september eventuellt på Öland. Ylva kollar 

                          om Eriksöre camping har ledigt. 

 

§7 Övriga frågor 

                          SKK vill ha svar på det pågående revideringsarbetet av SRD. Vi behöver inte svara igen 

                          eftersom vi redan svarat. 

                          På uppfödarmötet tas det upp om mentalitet, aggressivitet, panisk rädsla och dis- 

                          kvalificerande fel. 

                          De hundar som är anmälda till utställningen måste kollas så ingen har utställnings- 

                          förbud enligt SKK. 

                          Uppfödare som har hänvisningsförbud skall tas bort från register. 

 

§8 Nästa möte 

                          Telefonmöte måndag 13/5 kl 20.00 

 

§9 Mötet avslutas 

                          Mötet avslutades kl. 22.50. 

 

Ordförande                                                    Vid protokollet                                                        Justerat 

 

 JUSTERAT                                                     JUSTERAT                                               JUSTERAT 

 

Eva Ohlsson                                                    Emma Östman                                                      Carina Larsson 


