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      Styrelsemöte 3 februari 2014 

Telefonmöte Kl. 19.00 
 
Närvarande: Eva Ohlsson, Emma Nilsson, Tomas Tegnér, Leena 

Korpi, Carina Larsson, Ylva Malmbom 

Anmäld frånvaro: Lotta Jegenstam Lignell 

Frånvaro: Helena Bohman, Laila Johnsson 

 
 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Eva Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande /fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

 

§ 3  Val av justerare 

Carina Larsson valdes till justerare. 

 

§ 4  Ekonomin 

Rambudget 2014 är upprättad, sätts in i årsmöteshandlingarna. Emma skickar den till kassör 

Mats. 

 

§ 5 Föregående protokoll 14:01 

 Protokoll 14:01 läggs till handlingarna. 

 

§ 6  Inkomna skrivelser  

a. Ringsekreterare till specialen. 

Hänskjuts till utställningskommittén 

b. Protokollsutdrag från SSUK ang. kontaktpersoner domarkonferensen. 

Info från SSUK. 

c. BPH annonser till tidning från SKK 

Vidarebefordrat till redaktionen. 

d. Mail från medlem ang. sjukdomsregistret.  

Eva svarar medlemmen. 

e. Inbjudan till Avelskonferens SSUK 30/3 2014. 

Inbjudan till alla medlemmar. Sätts ut på hemsidan samt skickas till redaktionen. 

 

§ 7  Årsmöte 22/2 2014 

Carina Lundgren (från SSUK) blir mötesordförande. 

Eva frågar Laila Johnsson om hon kan ställa upp som sekreterare. 

Ylva tar hand om avtackning av de avgående styrelsemedlemmarna. 

Inga inkomna motioner. 

Går igenom årsmöteshandlingarna, Emma skickar ut påminnelse till de kommittéer som ej 

inkommit med verksamhetsberättelse. Färdigt senast den 10/2. 

Emma skickar ut för påskrift till de i styrelsen som inte kommer att närvara på årsmötet. 
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§ 8  Rasspecialen och uppfödarmöte 7-8 juni 2014 

Det är okej att skänka pengar men det måste sättas in på klubbens konto och det skall 

bokföras på ett separat intäktskonto, så man i redovisningen lätt kan se hur mycket som var 

donerade intäkter. De som sätter in pengar skall märka dessa så man tydligt ser att det är 

sponsring. 

Utställningskommittén fortsätter med arbetet inför specialen. Just nu jagar man sponsorer. 

Förslag på kommissarie och bestyrelse tas tacksamt emot av utställningskommittén. 

 

§ 9  Rapport från helgens uppfödarmöten 1-2/2 

Eva rapporterar från uppfödarmötet i Södertälje. Rapport från de andra uppfödarmötena 

kommer när avelskommittén fått rapporterna. 

 

§ 10  Hemsidan 

Emma skall lägga ut en förfrågan på hemsidan till medlemmarna och önska synpunkter samt 

förslag. 

Lägga ut valberedningens blänkare att de fortfarande söker någon som vill bli ordförande. 

Emma skall försöka göra hemsidan tydligare. 

Lägga ut kallelse till årsmötet samt årsmöteshandlingar. 

 

§ 11 Tidningen manusstopp 1/2 

Inbjudan till utställning och uppfödarmöte. Ordförandens rader, avelskommittén rapporterar. 

En liten blänkare om att vandringspriserna skall återlämnas. 

  

§ 12  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 13  Nästa möte 

Telefonmöte 10/2-2014 kl. 20.00 

 

§ 14 Mötet avslutas 
Mötet avslutas kl. 21.30 

 

 

 

 

Ordförande                                       Vid protokollet                                          Justerat 

 

 

 

 

JUSTERAT JUSTERAT JUSTERAT 
 

 

 

Eva Ohlsson                                         Emma Nilsson                                       Carina Larsson 


