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Styrelsemöte 28 oktober 2013 kl. 19.00 
Telefonmöte 

 

Närvarande: Emma Nilsson, Eva Ohlsson, Ylva Malmbom, Tomas Tegnér, 

Leena Korpi, Lotta Jegenstam Lignell 

Anmäld frånvaro: Carina Larsson, Laila Johnsson 

Frånvarande: Helena Bohman 
                               
 

                                            
§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Eva Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande/fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

 

§ 3  Val av justerare 

Leena Korpi valdes till justerare. 

 

§ 4  Ekonomin 

Hänskjuts till nästa möte. 

 

§ 5  Föregående protokoll 

Protokoll 13:15 läggs till handlingarna. 

 

§ 6  Hemsidan: Info från SSUK 

Informera om SSUK´s utställningar på hemsidan, samt om fullmäktige. 

 

§ 7  Tidning - manusstopp 1/11 

Emma skickar in text om aktivitetshelgen på Eriksöre. Rapport från avelskommittén samt info 

om domarkonferens och uppfödarmöte skriver Eva och Lotta. Leena skriver om utställningen 

2014. Eva gör en julannons från styrelsen, samt inbjudan till årsmöte 2014. 

   

§ 8  Inkomna skrivelser  

a. Förbud kastrerade hundar utställning 2017 

Emma sätter ut info från SKK på hemsidan. 

b. Skrivelse från medlem 

Emma och Leena skriver info med länk till tips på boende kring utställningen och 

sätter ut på hemsidan, samt skickar till tidningen. Eva svarar medlemmen. 

c. Medlemsavgift 2014, skicka in till SKK 

Emma har skickat in våra medlemsavgifter 2014 till SKK. 

 

§ 9  Årsmöte 22/2 2014 

Årsmötet blir den 22/2-2014 kl. 12.00 på Örebro Brukshundklubb. Det tidigare datumet (2/3-

14) var lokalen redan bokad. 

Årsmötes handlingar måste göras i ordning och samtliga kommittéer måste skriva rapporter. 
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§  10 Ansökan utställning 14-15/5 2016 

Degernäs är bokat. Eva skickar in ansökan. 

 

§  11 NGEH 

Uppgifterna är inskickade till SKK. Avvaktar rapport från SKK. 

 

§  12 Övriga frågor 

Lotta har kollat upp boende och konferenslokal i Eskilstuna. 

Förslag att hålla uppfödarmöte på flera platser i landet så att så många uppfödare som möjligt 

har möjlighet att närvara. Samma dagordning på varje möte. Avelskommitéen tar upp detta på 

sitt nästa möte. 

Laila har alla gamla kritiklappar. 

 

§  13 Nästa möte 

Telefonmöte måndag 2/12 kl. 19.00 

 

§  14 Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl. 20.10. 

 

 

 

Ordförande                                      Justerat                                     Vid protokollet 

 

 

JUSTERAT JUSTERAT JUSTERAT 
 

 

 

Eva Ohlsson                               Leena Korpi                                     Emma Nilsson 


