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Styrelsemöte 3 januari 2017 

Telefonmöte kl.19.00 
Närvarande: Tomas Tegnér, Camilla Norberg, Christina Haggren, 
Nina Kjellberg, Malin Jansson 
Frånvarande: Emma Nilsson, Emelie Gustafsson, Yvonne Janzén 
 
 
 

 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Tomas Tegnér hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av protokollförare 
Christina Haggren valdes att föra dagens protokoll. 
 
§ 3 Godkännande/fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes och fastställdes. 
 
§ 4 Val av justerare 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Nina Kjellberg. 
 
§ 5 Föregående protokoll 16:13, AU 16:07, 16:08, 16:09 
 Samtliga protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.      
 
§ 6 Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 
Mail inkommit från medlem angående guldeurasier: fråga varför medlem inte fått pris. 
Tomas har svarat att det bara är vinnaren som får pris. 
All övrig post är vidarebefordrad till styrelse och berörda kommittéer. 

 
§ 7 Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut. 
 
§ 8 Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
AU-beslut är taget att kommittén får skapa en arbetsgrupp om Dandy walker och själv 
besluta om vilka som skall vara med i arbetsgruppen. Styrelsen godkänner detta. 

b) Redaktionen 
Letar efter nytt tryckeri. Skall ta in offerter. Behöver beslut tas innan styrelsemöte får 
det bli ett AU. 

c) Utbildningskommittén 
Behöver folk. 

d) PR- & Infokommittén 
Älvsjömässan har gått bra. Utvärdering kommer om denna. My Dog-montern 
planeras. 

e) MH- & BPH-kommittén 
Inget att rapportera. 
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f) Utställningskommittén 
Eurasierspecialen: Nina har pratat med Björn angående Nosework kurs på specialen. 
Han håller även i föreläsningar i specialsök, 2500:- för en heldag. Nina skall boka 
honom för föreläsningen istället. Klubben tar en liten summa för dom som är 
intresserade. 

 
§ 9 Årsmöte 2017 
Verksamhetsberättelsen skall in från alla kommittéer. Tomas kollar om det går med digital 
signering istället för att skicka runt styrelses verksamhetsberättelse. 
Vi behöver en ny webmaster. 
 
§ 10 Monter MyDog 
Planeringen går bra, dock är biljetterna slut men dom som får lov att betala själva får tillbaka 
pengarna sedan. 
 
§ 11 Övriga frågor 
Styrelsen har fått en förfrågan från valberedningen om att informera dom som valberedningen 
presenterat till nya funktioner inom styrelsen före årsmötet. Styrelsen avslår denna tills de är 
invalda av årsmötet. 
 
Det har kommit in en valpkull med en icke patella undersökt tik som vill ha ut kullen på 
hemsidan. Då vi endast skall använda undersökta avelsdjur så beslutar vi att kullen inte skall 
ut på hemsidan. 
 
Nina skall jaga sponsorer till specialen. Nina har även kollat med lokala hundklubben om 
BPH-bana. Det finns inte. 
 
§ 12 Nästa möte 
Telefonmöte tisdagen 31 januari kl.19.00 
 
§ 13 Mötet avslutas 
Ordförande Tomas Tegnér tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Tomas Tegnér                                           Christina Haggren                           Nina Kjellberg 
 
 
 
 
 
Ordförande   Protokollförare  Justerare 

Christina Haggren
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