
Dagordning 
Protokoll 8 maj 2017 Telefon-

möte 19.30 

Närvarande: Christina, Charli, Camilla, Nina, Malin,
Sanna Frånvarande: Anmäld frånvaro: Emelie 

§1 Mötet öppnat 

§2 Dagordningen fastställs 

§3 Malin, Christina justerare 

§4 Nina läser föregående protokoll 

§5 Charli har fått ett paket med posten från en kvinna som hade en pokal 
och ett album med tikar i guldhunden. Charli skickar detta till årets guld-
hund inom utställningar och så fortsätter vi ha detta vandringspris. Christi-
na skickar priset för årets guldhane. 

§6 Mats vill ha mailadressen till xx i styrelsen. Han vill skicka direkt till vår 
privata och inte till den officiella klubbmailen. Mats har skickat en sam-
manställning av vår ekonomi den 6 maj 2017. 

§7 a. Avelskommitten: Angående valpen; Madeleine i avelskommitten hade
fått ett mail från skk angående detta. Eftersom FCI har godkänt detta 
meddelar Madeleine att vi godkänner valpen och då valde skk att också 
göra det. Madeleine Andersson väljer att avgå efter uppfödarmötet ge-
nomförts. Julia Norlen håller på att lära upp sig och Jenny Kindstrand har 
varit med i tre år. Däremot skulle det behövas någon mer i kommitten. Det
diskuteras nu om hälsoregistret kommer att bli helt offentligt. RAS ska revi-
deras i år och de två som är kvar i kommitten kommer inte att klara av 
detta själva. De behöver därför hjälp antingen från styrelsen eller att det 
tillsätts folk för att hjälpa till med detta. Maja skriver ihop ett utskick till 
alla uppfödare där hon ber om hjälp till avelskommitten. Eventuellt be-
höver vi mindre undergrupper i denna kommitte som har ansvar för olika 
delar. 

b. Redaktionen: De som glömt skicka in presentation får göra det snarast 
till Camilla. Jeanette ska ta bilder under eurasierspecialen. Charli tackar av
avgående i kommitteerna i tidningen. 

c. Utbildningskommitten: Ingen rapport inkommen 

d. Pr- och info kommitten: Vi behöver fortfarande en som tar över som ans-
varig för montern på my dog i Göteborg. 



e. Mh-och bph kommitten: I dagsläget finns där ingen i denna kommitte. 
Nina frågar xx och xx om de är intresserade av att sitta med. Styrelsen har
fått mail från skk angående om vi har subventionerat mh-beskrivning för 
våra medlemmar genom att återbetala en del av deras medlemsavgift. 
Detta gör vi inte i dagsläget. 

f. Utställningskommitten: 

§8 Specialen: Det är ungefär 110 anmälda hundar till vår rasspecial. 
Kommitten köper in rosetter som de kompletterar med. De kommer även 
ha medaljer och pokaler som är specifikt för i år när det är jubileum. De 
köper även in rosetter som man kan köpa som minne ifall man inte deltar i
utställningen. Det är 70 anmälda till grillkvällen på lördagen. Vi håller fast 
vid att bjuda på tårta som förra styrelsen beslutade. Depåtälten som skulle
beställas har ökat i pris. Utställningstälten har Charli lyckats pruta ner 
däremot. Så slutsumman blir mindre och styrelsen godkänner denna nya 
summa. Vi skriver ut information på facebook och även på plats på freda-
gen på specialen att hundar ej får tas med in i lokalen vid dåligt väder 
under grillkvällen. 

§9 Webmaster: Ny webmaster blir Ariana Carlén. Ariana har tagit kontakt 
med Emma angående detta. Vi går med på hennes ersättningsförslag. 

§10 Övriga frågor: Vi i styrelsen träffas innan middagen på specialen. Nina 
föreslår att ses en helg i styrelsen för att lära känna varandra, vi pratar om
detta när vi ses. Blanketten till ansvarig utgivare ska skickas. Helgen på 
Öland pratades om, vi pratar mer nästa möte om detta. 

§11 Nästa möte 11 juni 19.30 

§12 Mötet avslutas 

Ordförande Sekreterare Justerare 

Charli Ahl Ludvigsson Nina Kjellberg Christina Haggren 

Malin Nilsson 


