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Styrelsemöte 9 april 2015 

Telefonmöte kl.19.00 
Närvarande: Emma Nilsson, Marita Carlstedt, Anna Berggren, 

Marita Nämnd, Tomas Tegnér, Ann-Charlotte Lagergren, Camilla 

Norberg 

Anmäld frånvaro: Matilda Kindstrand, Malin Jansson 

 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande /fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

 

§ 3  Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Ann-Charlotte Lagergren. 

 

§ 4  Föregående protokoll 15:05 
Protokoll 15:05 och läggs till handlingarna efter genomgång. 

       

§ 5  Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

Från kassören: angående obetalda annonser samt kennelregister. Styrelsen beslutar att de 

som ej betalt avgiften för kennelregistret plockas bort från hemsida och tidning med 

omedelbar verkan. 

 

§ 6 Ekonomi 

Summa tillgångar 162 482 kr. 

 

§ 7  Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
På nästa uppfödarmöte kommer man enbart diskutera RAS. 

b) Redaktionen 

Inget att rapportera. 

c) Domarkonferenskommittén 

Inget att rapportera. 

d) Utbildningskommittén 

Inget att rapportera. 

e) PR- & Infokommittén 

Emma skickar ut en påminnelse om förfrågan att fortsätta i kommittén. 

f) MH- & BPH-kommittén 

 Ny medarbetare 

Ida Nordgren väljs in i kommittén. 

g) Utställningskommittén 

Inget att rapportera. 
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§ 8  Hemsida – Facebooksida – Hälsoregistret 

Inget att rapportera. 

 

§ 9  Rasspecialen    

 Vandringspriser 

Susanne Lundgren, Sund Stamm´s, är kontaktad och hon drar tillbaka sitt pris samt 

att vi får göra vad vi vill med dessa priser. 

Styrelsen beslutar att priset, 4 ljusstakar, ingår bland de övriga priserna till 

utställningen. 

a) Orsa 2015 

Marita har varit och tittat på den nya platsen. Det är ett grönområde i närheten av 

stugorna och husbilsplatserna. Vi kommer även att hålla till där vid dåligt väder. 

Styrelsen beslutar att bestyrelsen består av: Agneta Wallin, Björn Olav Andersen samt 

Kicki Svalin. Kommissarie: Göran Carlstedt. 

Marita har varit i kontakt med restaurangen angående allergier och bara vi anger vilka 

allergier det gäller så fixar de mat som passar. 

Marita har gjort mallar för PM, katalog m.m. Priser finns, Irja Tegner har hand om det. 

Prov på rosetter samt nya loggan är skickad till Sally Månsson och Irja Tegner. 

Förslag att trycka upp skyltar som vi kan återanvända. Marita ordnar detta. 

Hotell för domare är klart och de samåker från hotellet. 

b) Orsa 2016 

Hänskjuts till senare möte. 

 

§ 10 Aktivitetshelg i södra Sverige 

Sally Månsson föreslår en camping i Ängelholm, dock är sista helgen dom har öppet för 

säsongen den 4-6/9. Styrelsen beslutar att vi flyttar aktivitetshelgen till detta datum. 

 

§ 11 Förfrågan från domare, Annica Uppström 

Styrelsen har inga invändningar. Emma meddelar SSUK. 

 

§ 12  Övriga frågor 

Marita berättar att det i Malung finns ett ställe där man kan trycka upp 1 ex. av t.ex. tröjor 

utan att man behöver betala sättkostnader. Föreslår att vi trycker upp 4-5 tröjor i olika storlek 

som vi kan visa upp på specialen innan vi tar beslut om att ev. trycka upp flera och sälja. 

 

§ 13  Nästa möte 

Måndag 18/5 kl. 19.00 

 

§ 14  Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl.20.00. 

 

 

Ordförande                                           Vid protokollet                                           Justerat 

 

 

JUSTERAT 
 

 

Marita Carlstedt                                     Emma Nilsson                        Ann-Charlotte Lagergren 
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