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      Styrelsemöte 10 februari 2014 

Telefonmöte Kl. 20.00 
 
 

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

Malmbom, Lotta Jegenstam Lignell, Leena Korpi 

Frånvaro: Helena Bohman, Laila Johnsson, Carina Larsson 

 
 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Eva Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande /fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes med tillägg att §9 Tidningen ändras till 

Vandringspriser i stället. 

 

§ 3  Val av justerare. 

Ylva Malmbom valdes till justerare. 

 

§ 4  Rapport ekonomi 

Inget att rapportera. 

 

§ 5 Föregående protokoll 14:02 

Protokoll 14:02 läggs till handlingarna 

 

§ 6  Inkomna skrivelser och rapporter 

a. Från SSUK. Utse delegater till fullmäktige 29/3 2014. 3 ordinarie och 3 

suppleanter.  Plats Norrköping. 

Lotta Jegenstam Lignell, Ylva Malmbom, Tomas Tegnér ordinarie. Irja Tegnér 

suppleant för Tomas. Ylva tillfrågar Susanna Söderberg, Lotta tillfrågar Madelene 

Andersson om de kan vara suppleanter.  

b. Från valberedningen SSUK. 

Man kan lämna förslag på personer till SSUK´s styrelse. 

c. Protokollsutdrag från SKK ang. NGEH. 

Läggs med som bilaga till detta protokoll. 

 

§ 7 Uppfödarmöte 1-2 februari 2014 – avelskommittén rapporterar. 

Rapporteras vid senare tillfälle när avelskommittén sammanställt alla protokoll. 

 

§ 8 Årsmöte 2014  

Beställer 20 st. smörgåsar. 

Sekreterare ej klart. 

Ordförande klart. 

Årsmöteshandlingar skall tryckas upp, det ordnar Ylva. Presenter för de avgående ordnar 

Ylva. 

Alla som avgår ur styrelsen tar med eller skickar med det material de har hemma så det kan 

överlämnas till den nya styrelsen. 

1997
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§ 9  Vandringspriser 

Inofficiella vandringspriser: 

Ylva har varit i kontakt med Susanne Lundgren om vad som skall göras med de inofficiella 

vandringspriserna då vi inte längre har någon inofficiell utställning; styrelsen fick besluta vad 

som skall hända med vandringspriserna. 

Styrelsen beslutar att de inofficiella vandringspriserna får stanna hos de som innehar dem nu. 

 

Det finns ett vandringspris till bästa valp, Lord Lanson´s Hederspris. Vi har två valpklasser 

under utställningen, 4-6 och 6-9. Det skapar förvirring under utställningsdagen. Det bästa vore 

om det går att förtydliga vilken av valparna som skall vinna priset eller eventuellt skänka ett 

till pris så det finns en till varje valpklass. 

Leena kontaktar Anna-Karin Lundberg om detta. 

 

§ 10  Övriga frågor 

Det borde finnas olika koder för telefonmöten till de olika kommittéerna så att det inte dyker 

upp en kommitté när någon annan har möte. Ylva skickar en länk till redaktionen, samt 

kommittéerna så att alla kan ordna en egen kod. 

 

§ 11  Nästa möte 

Årsmötet 22/2 kl. 12.00. 

 

§ 12  Mötet avslutas 

Ordförande Eva Ohlsson tackade alla för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret. 

Mötet avslutades klockan kl.21.15 

 

 

 

 

 

 

Ordförande                                       Vid protokollet                                          Justerat 

 

 

 

JUSTERAT                JUSTERAT                   JUSTERAT 

 

 

 

 

Eva Ohlsson                                         Emma Nilsson                                       Ylva Malmbom 
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