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Styrelsemöte 13 maj 2013 
Telefonmöte kl. 20.00 

Närvarande: Eva Ohlsson, Leena Korpi, Ylva Malmbom, Tomas Tegner, Lotta 

Jegenstam Lignell, Laila Johnsson, Emma Östman. 

Frånvarande: Carina Larsson, Helena Bohman 

§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 

 Tomas Tegner 

 

§4 Ekonomisk rapport 

 Hänskjuts till nästa möte. 

 

§5 Tidningen manusstopp 15/5 

 Eva fått mail från Sara Ljusterfors med frågor – Kommer styrelsen skriva något om                

                          specialen? Sara Ljusterfors blir tillfrågad om att skriva om specialen samt resultatlista. 

                           Om domarna inte hinner skriva till detta nummer får det tas med i nästa nummer.  

                           Avelskommittén skriver efter specialen. 

                           Eva skriver ordförandespalten efter specialen. 

                           Tomas har skrivit om ”SKK skäll inte på hunden!” 

                           Hänvisningsförbud tas bort från hemsida och tidningen.      

 

§6 Rasspecialen 18-19/5 2013 

                           Katalogen är skickat till tryckeri. 

                           Sponsorer, vilka skall ut på hemsidan? Leena ber Sebastian lägga ut sponsorerna. 

                           Carina Larsson ansluter. 

                           Irja skall få program av Eva att plasta in. 

                           Checklista: 

                           Irja säljer kataloger på FM söndag. 

                           Märka upp priser, hänga upp rosetter – Ylva, Leena, Irja på fredag. 

                           Dela ut priser – Leena, Lotta 

                           Vandringspokaler, kvitterade – Eva 

                           Klubbvinnarpokaler – Eva 

                           Fråga Sara Ljusterfors, Helena Nordström, Jennifer Andersson om de vill fota – Eva 

                           kontaktar dem. 
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                     Nummerlappar & Vacc.intyg – Eva, Ylva 

                     Lotter – Ylva frågar Susanna. 

                     Lådor för förvaring, märka lådor, lista det, ett lås. Beslutas att Leena blir kontaktperson 

                     för förrådet. 

                     Presentkort på anmälningsavgiften – Lotta tar med sitt till Eva som mall. 

                     Leena kollar med campingen om de har kiosken öppen. 

                     Uppfödarmötet: 6 stycken anmälningar. Bjuda på kaffe&smörgås - Leena, Lotta, Ylva 

                     Lotta kontaktar Jennifer om hon kan hålla ringträning 14-16. 

                     Tipspromenaden sköter Irja. 

                     Döma barn med hund – Ylva frågar Anna-Karin Lundberg 

                     Skriva på hemsidan att pokaler skall tas med. 

                     Tomas tänder grillen och köper grillkol. 

      Plats, ringsekr, domare, boende är klart. Domarna är införstådda med att de ska ha med 

      sig reseräkning. 

      Kritiklappar skrivna och numrerade. 

      Rosetter är beställda 

      Tomas Tegner har erbjudit sig att göra skyltar som visar vägen till utställningen. 

      Ylva har beställt utställningsbestämmelser 

      Ylva ordnar ett band som är 15m + 2m för att mäta upp ringarna med. 

      Ylva ordnar presenter till sekr. och domarna. 

      Leena ska boka kaffekorgar och lunch för domarna etc. Mårten hämtar kl 09:30. 

      Ylva har beställt klubbvinnarpokalerna. 

      Eva ska skriva ut diplomen. 

      Lupus sponsrar med foder till alla klassvinnarna.  

      Pia Bonell och Josefin Ekman tar hand om nr lapparna på lördagen.  

      Ylva, Leena och Mårten bygger ringarna efter medlemsmötet på lördagen.  

      Leena ska ta med sig 6 stolar och ett bord. 

      Ringsekreterarlådorna – Irja fixar våtservetter, 2 mätstickor behövs, Ylva beställer en och 

      Eva tar med sin. Ylva fixar pennor. Eva ordnar bajspåsar. 

     Chilunastars vandringspris hos Eva 

     Fixa kvittenser till vandringspriserna som funkar – Leena mailar till Ylva som gör om dem 

     så de fungerar för officiell. 

     Eva ringa Mia Antegård. 

     Rapporteringslistor, resultatlistor – i pärmarna. 
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§ 7 Aktivitetsträff höst 

                          Ylva har pratat med campingen (25-30 stugor) ledigt. Eurasierna går på söndagen 8 

                          september. Nationell utställning. Sandviken samtidigt. Ylva ringer Eriksöre och bokar. 

                         Klubben paxar stugor men man får ringa och boka stugorna själv. 

                         Annons i tidningen och på hemsidan. 7-8/9-13. Program på lördagen. 

 

§8 Fysiskt styrelsemöte 

En kommité tillsätts för att planera för ett fysiskt styrelsemöte – Carina, Lotta  

 

§9 Hemsidan 

                          Webmaster har meddelat att han avgår i augusti. 

                          Be om plats i tidningen. 1 sida. Lotta och Eva skriver om klubbens och SKKs policy. 

 

§10 Övriga frågor 

                          Ny domare auktoriserad vid namn Johan Andersson. 

 

§11 Nästa möte 

                          Telefonmöte måndag 20/5 kl 20.00 

 

§12 Mötet avslutas 

                          Mötet avslutas kl. 22.10. 

 

 

 

Ordförande                                                    Vid protokollet                                                        Justerat 

 

JUSTERAT 
 

Eva Ohlsson                                                    Emma Östman                                                      Tomas Tegnér 


