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Styrelsemöte 8 juni 2016 

Telefonmöte kl.19.00 
Närvarande: Emma Nilsson, Tomas Tegnér, Camilla Norberg, 

Matilda Kindstrand, Malin Jansson 

Frånvarande: Yvonne Janzén, Nina Kjellberg, Emelié Gustafsson, 

Christina Haggren 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Tomas Tegnér 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 Camilla Norberg. 

       

§ 4 Inkomna skrivelser och rapporter 

Tomas har kontaktat Eva O i domarkonferenskommittén angående domarkompendiet. Det 

skall godkännas av SKK först. Så fort det är godkänt får vi ta del av kompendiet. 

 

§ 5 Ekonomi 

Summa tillgångar 6/6-16 är 232369 kr. 

Ännu ingen faktura från sportbaren, Orsa. Tomas kontaktar dem. 

 

§ 6 Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Avelskommittén har varit i kontakt med NKU angående dandy walker. De tycker att 

de skall kontakta Karin Söder SKK. 

Inväntar den danska utredningen, skall vara klar i mitten på juni. Det finns en fond 

klubbar kan ansöka om pengar ur, styrelsen beslutar att avelskommittén får göra detta 

om det blir så att vi skall testa hundar i Sverige också. 

Text på hemsida/FB från avelskommittén angående dandy walker. 

b) Redaktionen 

Tidningen är skickad på tryck. 

c) Utbildningskommittén 

Hjälper AK. Svårt att hitta föreläsare, de är redan uppbokade. 

d) PR- & Infokommittén 

Tomas kontaktar Anna Frisk angående roll ups till monter. 

e) MH- & BPH-kommittén 

4 st. genomförde BPH i Timrå. Till helgen skall 3 st. göra BPH i Nykvarn. 

f) Utställningskommittén 

Ann-Charlotte Lagergren och Gunilla Paulson-Schütt har avsagt sig vidare medverkan 

i kommittén. 

Kommittén behöver mer folk. Lägga ut blänkare på hemsida och FB. 

Utvärderingsmöte ang. specialen skall ske så snart alla är hemma från semestrar. 
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§ 7 Hemsida  

Inget att rapportera. 

 

§ 8 Rasspecialen 2016 utvärdering 

Till nästa år behövs en att göra lista. 

Mer info från kommittén behövs, för att sprida arbetet på fler. 

En checklista skulle också behövas så man kan pricka av när saker blivit gjorda och vill någon 

hugga in och hjälpa till kan man snabbt se vad som behövs på checklistan. 

 

§ 9 Aktivitetshelg på Öland 

Charlotte Barvestad kostar 4500kr, fel pris angivet förra gången. Styrelsen beslutar att det är 

okej. 

11/7 sista anmälningsdag. Även för maten.  

 

§ 10 Styrelsearbete 

Tomas berättar att man t.ex. kan reservera sig mot ett beslut om man känner att man inte 

håller med, under den punkten det gäller. 

Tomas tar upp angående tystnadsplikten, styrelsen har fått ett mail med utdrag ur SKK 

föreningsbank ang. tystnadsplikt. 

 

§ 11 Arbetshelg 

Fysiskt möte. Arbetsordning, vi har leonbergerklubbens som förslag att arbeta utifrån. 

Senare i höst. När, var, hur? 

Emma och Camilla kollar upp platser vi kan hålla till på. 

Utan hund helst. 

 

§ 12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 13 Nästa möte 

Telefonmöte 22/8 kl.19.00 

 

§ 14 Mötet avslutas 

Ordförande Tomas Tegnér tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.15. 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tegnér                                      Emma Nilsson                                       Camilla Norberg 

 

 

 

 

 

Ordförande                                             Sekreterare                                            Justerat 


