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Styrelsemöte 20 maj 2013 
Telefonmöte kl. 20.00 

Närvarande: Eva Ohlsson, Leena Korpi, Ylva Malmbom, Tomas Tegnér, Lotta 

Jegenstam Lignell, Emma Östman, Sally Månsson, Irja Tegnér, Carina Larsson 

Frånvarande: Laila Johnsson, Helena Bohman 

§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 

 Ylva Malmbom 

 

§4 Rasspecialen 2013 eftersnack 

 Mail från Sara Ljusterfors med beröm för fantastisk special som gick snabbt. 

                          Program var uppsatta. 

                          Funktionärsvästar? 

                          Att tänka på tills nästa år: 

                          ”Körlista” över i vilken ordning finalerna går. 

                          Större ring 

                          Ring runt ringarna så man kan passera, 1m. 2m. till tält. 

                          Utrymme runt sekretariatet så man kan ta sig fram. 

                          Papperskorgar. 

                          Stressigt på söndagmorgon. 

                          Möte på kvällen innan utställningen för att checka av vad som är gjort och inte, för att 

                          ha koll på vem som gör vad och vart allt finns. 

                          Ansvarsområden 

                          Starta tidigare/hjälp av fler människor 

                          Samtliga i styrelsen bör hjälpa till 

                          Ringarna klara i tid + domartält + ringsekr. Lådor 

                          Boka hotell åt domarna – dusch&toa i rummet – ”körordning” för den som bokar. 

                         Nytt formulär för anmälningarna på nätet – skall se ut som uppgifterna står i katalogen. 

                         Göra den säker så inga uppgifter kan missas. Lägga till ruta där man bockar i att man får 

                          PM via mail.  

                          Den som tar emot anmälningarna gör katalogen. 

                          Om medlemsavgiften ej är betald samt att anmälningsavgiften ej är betald deltar ej 

                          hunden. 

                          Det finns inga veteranpriser BIR&BIM. 
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                         Valp BIR&BIM 4-6 mån BIR&BIM 6-9 mån 

                         Chilunastars pris. 

                         Kontakta sponsorer i tid – mitten av januari 

                         Efterarbete utställningskommitén, skicka kataloger till sponsorer 

                         Stort tack till Sally & Irja! 

 

§5 Aktivitetsträff september 2013 

 Lördag: aktiviteter. Ylva kontaktar Charlotte. 

                          Prova på grejor: kontaktövningar, aktivitetsbana, rallylydnad. 

                          Anmäla till sekreterare, 100kr/familj. 

                          Ylva fixar till tidningen. 

                          Grillkväll  

 

§6 Fysiskt styrelsemöte 

                          Jobbas vidare med till nästa möte 

 

§ 7 Utställning 2016 – tillsammans med Norge 

                          Anita Steen. Finns 2 campingplatser som kan passa. Skall kolla om det kan vara samma 

                          Utställningsplats. 

                          Kolla med tullen om vi måste avmaska för att åka dit. Kolla upp avmaskning. 

                          Okej med SSUK att ha två utställningar. 

                          Ansökan in i nov -13 

                          Fortsätter planeringen till nästa möte. 

                          Ringa rasklubb och fråga hur det fungerade för dem.  

 

§8 Material till hemsida och tidning. 

Offert från Trosa Tryckeri: 32 sidor + 4 sidor första/sista i färg 9490kr. 

Styrelsen antar offerten. 

Tidningen skall skickas med B-post – uppgjort med tryckeriet. 

Redaktionen får skicka en förfrågan till styrelsen om fler sidor behövs. 

Ylva skriver inbjudan till aktivitetshelgen. 

Sara rapportering specialen 

Vett och etikett från styrelsen. 

 

§9 Övriga frågor 

                          Inga övriga frågor. 

 

§10 Nästa möte 

                          Telefonmöte måndag 24/6 kl. 19.00 

 

§11 Mötet avslutas 

                          Mötet avslutas kl. 22.15    
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Ordförande                                                    Vid protokollet                                                        Justerat 

 

 

JUSTERAT 
 

 

Eva Ohlsson                                                    Emma Östman                                                      Ylva Malmbom 


