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Styrelsemöte 8 november 2016 

Telefonmöte kl.19.00 
Närvarande: Tomas Tegnér, Emma Nilsson, Malin Jansson, Nina 

Kjellberg (ansluter kl.19:15 § 4) 

Frånvaro: Matilda Kindstrand, Emelié Gustafsson, Christina 

Haggren, Camilla Norberg, Yvonne Janzén 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Tomas Tegnér hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Godkännande/fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns och fastställs med tillägg av § 9 Eurasierspecialen 2019. 

Efterföljande paragrafnummer ändras. 

 

§ 3 Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Malin Jansson. 

 

§ 4 Föregåendeprotokoll 16:11, 16:12 

Protokollen läggs till handlingarna efter genomgång. 

       

§ 5 Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

 SSUK utställningsverksamhet – styrelsen har tagit del av denna. 

All övrig inkommen post är vidarebefordrat till berörda kommittéer och styrelsen. 

 

§ 6 Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut. 

 

§ 7 Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Madeleine, Jenny och Marita Carlstedt skall ta ett möte angående Dandy Walker. 

Marita är villig att bistå kommittén med hjälp. Styrelsen välkomnar hjälpen. 

Vi har fått en intresserad av att arbeta i kommittén, efter konsulterande med 

kommittén beslutar styrelsen att vi hänskjuter detta till efter årsmötet. Camilla & 

Emma svarar berörd person. 

b) Redaktionen 

Emma kollar med Camilla angående texten om almanackan som inte blir av. I övrigt 

inget att rapportera. 

c) Utbildningskommittén 

Inget att rapportera. 

d) PR- & Infokommittén 

Inget att rapportera. 

e) MH- & BPH-kommittén 

Diplomen för 2015 är utskickade. 
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f) Utställningskommittén 

Jeanette Dyberg väljs in i kommittén. 

En till domare klar för 2017. Emma skickar kontrakt. 

 

§ 8 Årsmöte 2017 

Södertälje den 4/3-2017. Tomas bokar lokal från kl. 11.00. Smörgåstårta till alla som anmäler 

sig då klubben firar 20 år. 

Tomas tillfrågar Tomas Uneholt som mötesordförande. 

 

§ 9 Eurasierspecialen 2019 

Datum blir 18/5-2019. Emma skickar in ansökan. 

Styrelsen beslutar att leta efter en plats med fler hundtillåtna stugor, där vi har plats att växa, 

men som ligger mer söderut än Orsa. Emma och Tomas kollar upp alternativ. Vid behov tas ett 

AU-beslut om byte av plats då ansökan måste in före nästa styrelsemöte. 

 

§ 10 Monter Älvsjömässan/MyDog 

Anna Frisk ska ordna banners. Roll ups är klara. 

Nästan all bemanning klar till Älvsjö. 

Förslag att köpa in större fotoram till Älvsjömontern. Ca 1400-1600 kr. Styrelsen beslutar att 

denna får köpas in 

Förberedelser pågår inför MyDog-montern. 

 

§ 11 Hemsidan 

Beslut att lägga till en text på sidan om valpkullsanmälan i stil med ”tänk på att skicka in din 

valpkull i god tid då handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor”. 

Önskemål från AK att lägga till på sjukdomsblanketten om magomvridning, har det 

uppkommit i samband med mat/motion vill AK gärna veta. Emma kollar med Anna Frisk om 

hon kan hjälpa oss att ändra blanketten. 

 

§ 12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 13 Nästa möte 

Telefonmöte 6/12-2016 kl. 19.00 

 

§ 14 Mötet avslutas 

Ordförande Tomas Tegnér tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.20. 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tegnér                                        Emma Nilsson                                 Malin Jansson 

 

 

 

 

 

Ordförande                                              Sekreterare                                         Justerare 


