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Protokoll 13:02 
 
 
                             

Styrelsemöte 13 februari 2013 
                                     Telefonmöte kl 19,00 

 
                     Närvarande: Eva Ohlsson, Joacim Sandström, Laila Johnsson 
                                             Lotta Jegenstam-Lignell, Leena Korpi 
                                           
                            Frånvarande:  Monika Jacobsson,Adina Svanberg, Yvonne Janzén, 
                                                      Camilla Hartzel    
 
                    
 

                         
§1  Mötets öppnande 
              Ordförande Eva Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§2 Godkännande/fastställande av dagordning 
               Dagordningen fastställdes och godkändes.   
 
§3 Val av justerare 
 Till justerare av protokollet valdes Joacim Sandström 
 
§4 Föregående protokoll – 12:15 och 13:01 
 Hänskjuts till nästa möte pga. av att sekreteraren har åter drabbats av data haveri. 
   
§5  Ekonomisk rapport 
 Styrelsen har fått och granskat årsredovisningen av kassören Mats Winchler. 
 Styrelsen har inget att anmärka på.                                                                                                             
 
§6 Inkomna skrivelser – rapporter 
  

1) Svar till SSUK ang. frågan från SRD-kommittén 
Styrelsen diskuterade frågan på styrelsemötet den 15/1 2013 protokoll nr 13:01 
Styrelsen ansåg att vi ej ser detta som ett problem i våran ras. Eva svarar SSUK. 

 
2) Skrivelse från valberedningen SSUK 

Inga förslag. 
 

3) Delegater till SSUK fullmäktige 
Styrelsen beslöt att: 
Ordinarie: 1. Lotta Jegenstam-Lignell 2. Laila Johnsson 3. Ylva Malmbom 
Suppleanter: 1. Joacim Sandström 2. Ingegerd Eriksson 3. Monika Jacibsson 
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4) Norska Eurasierklubbens förfrågan om utställning tillsammans 2016  
Hur går vi vidare? 
Bordlägger frågan tills Eva har frågat SSUK om vi kan ansöka om två officiella utställningar 2016 
 

Leena Korpi ansluter till mötet 19,30 
                                                                                                                                                                                                                                     

5) Upptryckt rasbroschyr finns hos Ylva Malmbom 
Skrivs till i inventarielistan 

 
6) Protokoll som skall läggas ut på hemsidan 

Eva har skickat till webmaster 
 

7) Camilla Hartzell meddelar att hon avgår från styrelsen. 
 

8) Förslag från medlemmar på domare till vår special. 
Förslagen har lämnats till utställningsansvarig. 
 

9) Fastställt RAS-reviderad 130114 utlagt på hemsidan 
 

10) SSUK Exteriördomarkonferens 17 – 18 oktober 2015 
Ingegerd Eriksson valdes till kontaktperson Eva meddelar SSUK senast 1/5 2013 

 

11) Info. Från SKK ang. icke hänvisning 
Eva har meddelat valpförmedlingen om vad som gäller. 

 

12) Info ang. reseersättning, SKK 
Nya blanketter finns att ladda ner på SKK:s hemsida. 

 

13) Erbjudande från Elisabeth Dalgård 073-800 50 81 om att jobba som 

ringsekreterare 
Utställningsansvarig har fått informationen. 
 

14) Skrivelse från medlem ang. klubbens protokollnumrering och forumet på webbsidan 
Eva svarar på skrivelsen men styrelsen beslöt att fortsätta numrera protokoll som 
tidigare. 
Forumet är vilande till årsmötet. 
 

15) Skrivelse från medlem ang. val av utställningsplats. Boendet räcker inte till i Degernäs. 
Platsen är bokad tre år i förväg. Styrelsen tittar på frågan och är öppna för nya förslag. 
 

16) Inbjudan till utbildning för ordförande, sekreterare och kassör 130506 
Sista anmälningsdagen 6/5 2013 Någon som är intresserad av att gå? 
 

17) Disciplinärende ang. registreringsförbud för uppfödare 
Se tidigare punkt nr. 11 
 

18) Motion till årsmötet ang. ”forumet” på hemsidan 
Eva frågar SSUK om styrelsen kan lägga en motion till årsmötet. 
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19) Info från SKK ang. kvalitetssäkring av domare 

Skrivelsen hänskjuts. 
 

20) Skrivelse från MG-Events angående hjälp med administrativa arbetet vid utställning 
Joacim tittar på deras hemsida vad det handlar om och informera till nästa 
styrelsemöte. 
 
 

§7 Årsmöte 9/3 2013 Örebro Brukshundklubb 
 Kjell Andersson har tackat ja till att vara mötesordförande  
 Leena fortsätter att försöka få tag på Bettan om hon vill vara mötessekreterare. 
 Årsmöteshandlingarna läggs ut på hemsidan 
 Laila kontaktar/påminner kommittéerna som ej skickat in sin verksamhetsberättelse 
 
 
 
§8 Eurasierspecialen 18-19/5 2013 

Info utsatt på hemsidan om domare 130125. Birgitta Svarstad hanar och Eivind Mjaerum 
tikar 
Sista anmälningsdagen 29/4 2013. Anmälningarna skickat till Laila som vidarebefordrar dom 
till webbmastern Sebastian som gör katalogen. 
Program lördag: Uppfödarmöte, medlemsmöte, ringträning, tippspromenad, pälsvård och 
fotografering till webbsidan. 
Söndagen utställningsdag 
Inget MH Karlskoga tar inte emot. 
 
Laila Johnsson tackar för sig lämnar mötet pga. av arbete 21,10 
Lotta Jegenstam-Lignell fortsätter föra protokollet. 

  
 
 

§9 Tidningen 
 Nästa manusstopp 15/2 2013 
 PM-utställningen, ordförandespalten, avelskommittén info, RAS dokumentet 
  
   
 

§10 Webbsidan 
a) Förslag på utställningssida med resultat 
b) Anmälningsblanketter för utställning samt online 
c) Valpförmedling- revidering av text 
d) Hanhundslista – revidering av text 
e) Uppfödarlista, uppfödare register, kennelregister – revidering av text 
f) Slumpmässigt valpbilder  

 
 



Protokoll 13:02                                                                                                                                                                    4 

 
 
 
§11  Övriga frågor 
 
 
 
§12 Nästa möte 
 Telefonmöte den 6 mars klockan 19,00 
 
 
§13 Mötet avslutas 
 Eva avslutade mötet 21,45 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande                   Vid protokollet                            Justerat 

 

 

 

 

Eva Ohlsson                              Laila Johnsson                                 Joacim Sandström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              


