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Styrelsemöte 2 december 2013 
Telefonmöte kl.19.00 

 
Närvarande: Emma Nilsson, Eva Ohlsson, Ylva Malmbom, Lotta Jegenstam 

Lignell, Tomas Tegnér, Carina Larsson 
Anmält frånvaro: Laila Johnsson, Leena Korpi  

Frånvarande: Helena Bohman 

 

 

§ 1  Mötets öppnande 

    Ordförande Eva Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande/fastställande av dagordning 

    Dagordningen godkändes och fastställdes. 

 

§ 3  Val av justerare 

   Lotta Jegenstam Lignell valdes till justerare. 

 

§ 4  Rapport Ekonomi 

   Läggs till handlingarna. Bjuda in kassör Mats Winchler till nästa möte. 

 

§ 5 Föregående protokoll 

    Hänskjuts till nästa möte.   

 

§ 6  Inkomna skrivelser och rapporter 

      Leena Korpi ansluter. 

a. Skrivelse 1 från SSUK 

Hans-Åke Sperne och Elisabeth Spillman som förslag. Tänka över detta fram till 

helgen. 

b. Skrivelse 2 från SSUK 

Skicka förslag på domare till Leena. Gärna domare som inte är från Norge, Finland 

eller Sverige.  

c. Mail från medlem ang. utställningsplatsen Degernäs 

Styrelsen beslutar att byta utställningsplats 2016 (14-15 maj) till Orsa Camping. 

Carina kollar att campingen är ledig och preliminär bokar den samt Eva kollar att det 

är okej med SSUK att ändra plats, kollar även upp om vi kan byta plats 2015. 

d. Mail från medlem som erbjuder sig att hjälpa till i klubben. 

Eva svarar på mailet och tackar för erbjudandet. 

e. Info om NGEH 

Inväntar på svar från SKK. 

f. Temautbildning för avelsfunktionärer SKK. 

Anmälan senast 28 februari. 

g. Stoppa pressarna eventhelg Solvalla inbjudan Stokk 

Läggs med som bilaga till detta protokoll för info till kommande styrelse. 

 

§ 7 Uppfödarmöte 1-2 februari 2014 – avelskommittén rapporterar 

Gemensamt uppfödarmöte på olika platser i landet 1-2 februari 2014. Lika frågor som alla  
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skall få chans att diskutera. Detaljerad inbjudan kommer skickas när kontaktpersoner som  

ordnar lokaler etc. är bestämda. 

 

§ 8 Domarkonferens 2015 – avelskommittén rapporterar 

Uppfödarmötena kommer ligga till grund för arbetet inför domarkonferensen. SSUK tagit 

beslut att de personer som idag står som kontaktpersoner i rasklubbarna skall inte kunna bytas 

ut innan domarkonferensen 2015, SSUK vill ha kontinuitet och samarbete med samma 

personer att jobba med. 

 

§ 9 Årsmöte 2014 - faktura och hyreskontrakt från Örebro brukshundklubb     

 Beställer mackor för 20 personer. Eva skickar fakturan till kassör Mats Winchler. Ylva ordnar 

med att kolla om Kjell Andersson kan tänka sig att ställa upp som årsmötesordförande.   

Årsmöteshandlingar; rapporter från kommittéer, webmaster, valpförmedlare, redaktionen 

måste skriva en verksamhetsberättelse. Emma och Eva ordnar detta. 

 

§ 10 Hemsidan 

Emma och Leena skall uppdatera anmälningsformuläret för utställningen. 

 

§ 11 Tidningen 

Tidningen är på gång. 

 

§ 12  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 13  Nästa möte 

Telefonmöte onsdag 8 januari 2014 kl. 20.00 

 

§ 14  Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl. 21.10 

 

 

 

 

Ordförande                                        Vid protokollet                                 Justerare 

 

 

JUSTERAT                                           JUSTERAT  
 

 

 

Eva Ohlsson                               Emma Nilsson                                Lotta Jegenstam Lignell 


