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                           Styrelsemöte 13 mars 2014 kl.19.00 

Telefonmöte 

Närvarande: Marita Carlstedt, Emma Nilsson, Anna Berggren, 

Tomas Tegnér, Kerstin Ceasar, Susanna Söderberg, Nina Enlund, 

Carina Larsson 

Anmäld frånvaro: Anna Thalin 
 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2  Godkännande /fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes med tillägg av § 11 Aktivitetshelg samt ändrat de 

efterföljande paragrafernas numrering.  

 

§ 3  Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Larsson. 

 

§ 4  Föregående protokoll 14:03, 14:04, 14:05, 14:06 

Protokoll 14:03, 14:04, 14:05 samt 14:06 läggs till handlingarna efter genomgång. 

        

§ 5  Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Avsägning av uppdrag i avelskommittén 

      Styrelsen har fått en avsägning av uppdraget i avelskommittén från två personer. 

 

All övrig inkommen post är vidarebefordrad till alla i styrelsen och berörda i kommitéerna för 

information. 

 

§ 6  Kommittéerna 

a) Utskick till kommittéerna ang. sammankallande och anteckningar på möten 

Styrelsen vill få in anteckningar från kommittéernas möten så att styrelsen är 

uppdaterad om vad som sker i kommittéerna. Detta utskick har redan gått ut till de 

flesta kommittéer. 

b) Tillsättande av personer i kommittéerna 

Yvonne Nordén, Matilda Kindstrand, Jenny Kindstrand, Ann-Sofie Sjöberg, Karl-

Henry Söderström valdes in i PR & Informationskommittén. 

Dela upp PR & Informationskommittén i en väst-avd och öst-avd med en 

sammankallande i varje. 

Anna Berggren valdes in i utbildningskommittén. 

Övriga kommittéer gjordes ingen förändring i. 

 

§ 7  SSUK fullmäktige – skall klubben framföra något? 

Klubben har inget speciellt att framföra. 

  

§ 8  Hemsida – Facebooksida 

Styrelsen beslutar att Emma får i uppdrag att utforma en Facebooksida som ska fungera som 
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en ren informationssida, inga inlägg eller kommentarer skall kunna göras på sidan av andra. 

 

§ 9  Tidningen 

Redaktionen önskar sig en extra person som kan programmet InDesign för avlastning då de 

nu bara har en person som kan programmet. Ber redaktionen att efterlysa det i Eurasierbladet. 

 

§ 10  Rasspecialen Degernäs 

Diskussion om programmet, det blir lite ändring från det tidigare programmet som 

avelskommittén utformat. Marita tar det med redaktionen så det kommer med i tidningen. 

Medlemsmöte – presentation av styrelsen, fri agenda. 

 

§ 11 Aktivitetshelg 

Marita pratar med Ylva om hur det fungerade förra året och om hon tror att det är något som 

kan göras igen i år. Tas upp på nästa möte. 

 

§ 12  Övriga frågor 

Marita skall registreras som ansvarig utgivare för tidningen enl tidigare beslut. Detta måste 

skrivas på av tidigare ansvarig utgivare, skickat 5/3 till tidigare ansvarig utgivare - inget svar. 

Påminnelse skickad 13/3. 

Loggan: kolla runt och se hur andras loggor ser ut, eftersom den gamla loggan inte fungerar i 

tryck i större format. 

Diskuterat almanacka 2015. Sara Ljusterfors kan tänka sig att hålla i det. Styrelsen ser positivt 

på det men mer ang. detta tas upp på nästa möte. 

Emma berättar hur man kan gå tillväga för att signera protokollen elektroniskt. 

 

§ 13  Nästa möte 

Telefonmöte onsdag 9 april kl. 19.00 

 

§ 14  Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.35. 

 

 

 

 

 

Ordförande                                           Vid protokollet                                             Justerat  

  

  

  

JUSTERAT                     JUSTERAT                               JUSTERAT 
 

 

 

  

Marita Carlstedt                                      Emma Nilsson                                   Carina Larsson 


