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1997

Styrelsemöte 19 augusti 2014 

Telefonmöte kl.19.00 

Närvarande: Marita Carlstedt, Emma Nilsson, Anna Berggren, Tomas Tegnér, 

Susanna Söderberg, Kerstin Ceasar, Carina Larsson, Nina Enlund (ansluter vid 

§3) 

Ej anmäld frånvaro: Anna Thalin 

 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande /fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 

§ 3  Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Larsson. 

 

§ 4  Föregående protokoll 14:10, 14:11 

 Protokoll 14:10 samt 14:11 läggs till handlingarna efter genomgång. 

 

§ 5  Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

Marita har svarat på en medlems mail muntligen. 

Enkät ang. utställning från SKK – länk finns på hemsidan. 

Förtjänsttecken, hamiltonplakett – läggs till handlingarna 

Tillträdesförbud – noterat. 

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

information. 

 

§ 6 Ekonomi 

Hänskjuts till nästa möte. 

 

§ 7  Kommittéerna 

a) Avelskommittén 

Camilla Svensson och Madeleine Andersson är anmälda till utbildning. 

b) Redaktionen 

Redaktionen önskar mer material då de har tunt med material till nästa nummer av 

tidningen. 

c) Domarkonferenskommittén 

Tomas&Marita närvarar på kommitténs nästa möte. Tomas tar kontakt med kommittén 

för att ta reda på tid och datum. 

Styrelsen vill se kompendiet innan det trycks och helst innan medlemsmötet 20/9. 

d) Utbildningskommittén 

Kommittén har haft ett möte. Vill anordna en anatomikurs till hösten. 

e) PR- & Infokommittén 

Kommittén har haft ett möte. Kommittén vill förnya montern till Älvsjömässan. De får 

inkomma med förslag till styrelsen för godkännande på saker de vill köpa in. 

f) MH- & BPH-kommittén 
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Carina skickar information till tidningen. 

 

§ 8  Hemsida – Facebooksida 

Emma och Marita arbetar vidare med hemsidan. 

 

§ 9  Rasspecialen    

a) Orsa 2015 

Irja skickar kontrakt till Marja Talvitie.  
Marita kollar med Orsa om de kan ordna gemensam middag, förslag att ha 

underhållning under middagen. 

Marita har en idé att vi anordnar passning av valpar under 4 mån, under 

utställningsdagen då de ej får närvara på området.  

Emma kollar med SSUK om ändringen av plats har gått igenom. 

b) Orsa 2016 

Domare måste bestämmas. Förslag att ha tyska domare, kanske en från EKW och en 

från KZG? Marita hjälper utställningskommittén med förslag på domare från 

Tyskland. 

  

§ 10 Aktivitetshelg Öland 6-7 september 2014 

Inget fysiskt möte på Öland. 

Förslag på att anordna lagtävlingar och använda rosetter som pris. Styrelsen tycker att det är 

en bra idé. 

I skrivande stund är 29 hundar anmälda till aktiviteterna. Man behöver inte vara medlem i 

klubben för att deltaga under aktivitetshelgen. 

 

§ 11 Hälsoregistret 

Så fort hemsidan kommer igång kommer även hälsoregistret igång. 

 

§ 12 Välkommen valp brochyr 

 Susanna får i uppdrag att skriva ihop om klubbens historia. Marita ordnar med bilder och text 

om första tiden med valpen. 

 

§ 13  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 14  Nästa möte 

Telefonmöte onsdag 17/9 kl. 19.00 

 

§ 15  Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.20. 

 

Ordförande                                            Vid protokollet                                            Justerat 

 

 

JUSTERAT 
 

 

 

Marita Carlstedt                                       Emma  Nilsson                                      CarinaLarsson 

 


