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Styrelsemöte 24 juni 2013 
Telefonmöte kl. 19.00 

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

Jegenstam Lignell, Emma Östman 

Frånvarande: Laila Johnsson, Helena Bohman, Carina Larsson(anmäld frånvaro) 

§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 

 Lotta Jegenstam Lignell 

 

§4 Protokoll 13:07 13:08 13:09 

 Läggs till handlingarna 

 

§5 Ekonomisk rapport 

 Hänskjuts till nästa möte. 

                          Styrelsen beslutar att Ylva får behålla de 1500 kr som är kvar efter rasspecialen i 

                          handkassa till aktivitetshelgen.  

 

§6 Inkomna skrivelser och rapporter 

a. Uppdatering kontaktpersoner, till SKK 

SKK vill ha in en uppdatering över klubbens kontaktpersoner. Emma är kontakt- 

Person till SKK, Rose-Marie kontaktperson medlemsservice. Emma meddelar 

SKK detta. 

b. Avstängd eurasier 

En eurasier har blivit avstängd från all verksamhet (utställning, prov, tävling, 

avel) i avvaktan på utredning. Detta skall alltid skickas till valpförmedlaren. 

c. Resultatlistor och kritiklappar 

Resultatlistor och kritiklappar är skickade till SSUK. 

d. Mail från medlem ang. RAS 

Styrelsen har fått ett mail från en medlem som upptäckt ett stavfel i RAS. Detta 

skall vid lämpligt tillfälle uppdateras, dock får vi inte uppdatera RAS när som helst. 

 

§ 7 Hemsida och tidning 

                          Webbmaster har avgått. 

                          Emma erbjuder sig att uppdatera det viktigaste tills ny webbmaster utsetts. 
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                          Styrelsen beslutar att tillfråga Kerstin Ceasar om hon kan tänka sig att vara webb- 

                           master. 

                           Styrelsen beslutar att det är för dyrt att köpa in det program (In Design) som 

                          redaktionen efterfrågat. 

                          Eva informerar Sara och Hugo om detta. 

                          Ylva kontaktar tryckeriet om vad som krävs för att kunna skicka tidningen till dem. 

                          Vi avvaktar med sjukdomsregistret tills ny webbmaster utsetts. 

                          Från SKK har vi fått ett dokument med frågor och svar att använda på hemsidan.  

                          Emma lägger ut detta. 

 

§8 Aktivitetsträff september 2013 

Ylva har varit i kontakt med Charlotte som kan ställa upp. Charlotte har även 

erbjudit sig att ställa upp under söndagen. Kostnad ca 5-600/h. 

Exempel på aktiviteter: agility, kontaktövningar. 

Ylva ordnar utställningsteori vilket efterfrågats av medlemmar. 

Arbetet fortsätter med programmet. 

Campingen ordnar grill och långbord. 

1 augusti sista anmälningsdag. 

Maila idéer till Ylva. 

 

§9 Fysiskt styrelsemöte 

                          Ett förslag är att lägga detta på Öland när vi har aktivitetsträffen. Dock kan inte alla 

                          närvara då, men ett fysiskt möte under aktivitetsträffen kanske behövs ändå. 

                          Kolla upp om Laila och Helena skall åka. 

                          Kommittén fortsätter planeringen. 

 

§10 Utställning 2016 – tillsammans med Norge 

                          Styrelsen beslutar att tacka nej till utställningen på grund av de nya införselreglerna 

                          till Norge. Eva meddelar Norge detta. 

 

§11 Manusstopp tidning 15/8 

                          Ordförande spalt, avelsrådet, domarberättelser skall med i nästa tidning. 

 

§12 Övriga frågor 

                          Vid specialen var det sagt 30 minuter lunch men en domare började tidigare, något att  

                          Tänka på till nästa år. Måste hålla den tid som sagts. 

                          Lotta har varit i kontakt med pensionatet och fakturan skickas till kassören. 

 

§13 Nästa möte 

                          Telefonmöte onsdag 7/8 kl. 19:00 

 

§14 Mötet avslutas 

                          Mötet avslutas kl. 20.30 
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Ordförande                                                    Vid protokollet                                                        Justerat 

 

 

                JUSTERAT 
 

 

Eva Ohlsson                                                    Emma Östman                                        Lotta Jegenstam Lignell 


