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Styrelsemöte 18 maj 2015 

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

Malin Jansson, Ann-Charlotte Lagergren, Camilla Norberg, Tomas 

Tegnér, Marita Nämnd, Matilda Kindstrand 

 

 

 

§ 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 § 6 Genomgång inbjudan 

uppfödarmöten & aktivitetsträff i höst, samt ändrat efterföljande paragrafnummer. 

 

§ 3  Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Malin Jansson. 

      

§ 4  Orsa 2015 

Katalogen är skickad till tryckeriet, Tomas T hämtar katalogerna på torsdag.  

75 st hundar anmälda till utställningen. 

Angående anmälda hundar som ej dyker upp och inte betalt anmälningsavgiften, samt vid 

kurser. Styrelsen beslutar att när det gäller utställningsanmälan då den är bindande så får man 

inte anmäla till nästa utställning förrän tidigare skuld är reglerad. När det gäller kurser man 

anmält till så får man antingen ordna en ersättare eller betala avgiften om kursavgiften är 

bindande. 

Marita gör klart resultatlistorna & kritiklappar inför helgen. 

80 st. är anmälda till buffén under lördagskvällen. 

Sponsorlista ska uppdateras på hemsidan, Emma kollar med Irja. 

Domaren vill ha ersättning i euro, Tomas kollar med SKK om hur vi gör med ersättning i euro 

och vilka arvoden som gäller. 

Dalahästar: Då vi hade beställt 6 dalahästar till domare och ringpersonal så finns det nu 3 

hästar över, dessa läggs till på inventarielistan och används vid nästa utställning.   

BPH-information: MH/BPH-kommittén har ett förslag att en beskrivare kommer och 

informerar om BPH under medlemsmötet. De har varit i kontakt med Ulla Andersson och hon 

kommer gärna. Kostnaden blir 1000kr + reseersättning totalt ca 1400kr. Styrelsen avsätter 1h 

till detta under medlemsmötet. Styrelsen beslutar att MH/BPH-kommittén får boka Ulla. 

Emma kontaktar Ulla. 

 

§ 5 Förfrågan från domare, Anna Uthorn 

Styrelsen tackar ja på förfrågan från Anna Uthorn om att utöka sitt rasregister med eurasier. 

Emma meddelar SSUK. 

 

§ 6 Genomgång inbjudan uppfödarmöten & aktivitetsträff i höst 

Några ändringar gjordes i dokumenten. Emma skickar ut dessa samt lägger upp på hemsida 

och Facebook-sida. 
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§ 7  Övriga frågor 

Camilla i redaktionen har i dagsläget ej tillgång till In Design då endast två användare kan 

använda det programmet klubben har, Camilla tillsammans med redaktionen kollar vad det 

skulle kosta med ytterligare program till redaktionen.  

 

§ 8  Nästa möte  

Telefonmöte onsdag 10/6-2015 kl. 19.00 

 

§ 9  Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl.19.50. 

 

 

 

 

 

Ordförande                                           Vid protokollet                                           Justerat 

 

 

JUSTERAT 
 

 

Marita Carlstedt                                     Emma Nilsson                                       Malin Jansson 

 

 


