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                              Styrelsemöte 24 september 2013 

Telefonmöte 19.00 
 

 

Närvarande: Emma Nilsson, Eva Ohlsson, Ylva Malmbom, Carina Larsson, 

Lotta Jegenstam Lignell, Leena Korpi 

Anmält Frånvaro: Tomas Tegnér, Laila Johnsson, Helena Bohman 

 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Eva Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande /fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

 

§ 3  Val av justerare 

Carina Larsson valdes till justerare. 

 

§ 4  Rapport Ekonomi 

Inget att rapportera. 

Mats fortsätter till årsmötet. 

Meddela Mats någon vecka innan att vi har möte. 

Redovisningen från Ölands träffen redovisad och inskickad. 

        

§ 5  Inkomna skrivelser och rapporter 

a. Ansökan utställning för 2016 

Skall vara inne senast sista november. 

Pingst 14-15 maj är en bra helg, inga länsklubbsutställningar då. 

Carina kollar Orsa och Rättvik, Eva&Lotta kollar Eskilstuna. Detta kollas upp till nästa 

möte. Eva kollar så att sista ansökningsdatum stämmer. 

b. Kurs för blivande utställningsadministratörer 23-24 november 2013 

Klubben har redan tillräckligt många utbildade för att vara en så liten klubb. 

c. Kurs föreningsteknik, Emma och Tomas? 

Beslutar att Emma och Tomas får gå. Tomas kommer att få gå i mån av plats vilket 

meddelas senare. Emma kollar upp om hon kommit med. Klubben står för resa, boende & 

kursavgiften. 

 

§ 6  NGEH 

Gått vidare till SSUK. Väntar på svar. 

 

§ 7  Hemsidan 

Sjukdomsregistret: avvaktar tills frågan om NGEH är löst. 

  

§ 8   Aktivitetsträff  sept. 2013  

Runt 50 stycken kom, fantastiskt väder hela helgen och otroligt trevligt. Fått mycket positiv 

respons från de som var med. 

Kan vara kul att alternera plats runt om i Sverige så att så många som möjligt kan vara med. 
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§ 9   Domarkonferens 2015 

Eva rapporterar från träffen angående domarkonferensen 2015.  

Måste tillfråga en presentatör som är extriördomare. 

Oktober 2014 skall färdigt kompendium lämnas in till SSUK. Vi kan använda det 

kompendium vi har men det skall uppdateras. 

En sammanfattning av RAS skall lämnas in. 

Presentatören skall ha ett power point material att använda vid presentationen. 

Eva frågar E. Spillman. 

Behöver ha uppfödarmöte. Bör planeras nu och komma med i nästa nummer av tidningen. 

Bildat en grupp bestående av Leena, Eva samt Lotta som skall jobba med domarkonferensen. 

Tillfråga Camilla Svensson och Madeleine Andersson. 

 

§ 10  Tidningen 

Tidningen är på väg till tryck. Redaktionen hälsar att det går jättebra med In Design. 

Manusstopp nästa nummer 1 november. Annons till årsmötet skall med. 

 

§ 11  Övriga frågor 

Montern på Stockholm hundmässa: 2 kontakter behövs, Susanna Söderberg står som 

kontaktperson. Emma skickar anmälningslappen till Susanna, skall anmälas senast 1 oktober. 

Kompendium: lägga till på hemsidan att man får kompendium per mail i pdf. format gratis 

samt ta bort kostnaden för tryckt version då det finns väldigt få kvar. 

 

§ 12  Nästa möte 

Telefonmöte 15/10 kl. 19.00 

 

§ 13  Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl. 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande                                         Vid protokollet                                                  Justerat 

 

 

 

JUSTERAT       JUSTERAT      JUSTERAT 

 
 

 

Eva Ohlsson                                     Emma Nilsson                                            Carina Larsson 

 


