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Styrelsemöte 30 augusti 2016 

Telefonmöte kl.19.00 
Närvarande: Emma Nilsson, Tomas Tegnér, Nina Kjellberg, 

Malin Jansson 

Frånvaro: Matilda Kindstrand, Emelie Gustafsson, Camilla 

Norberg, Christina Haggren, Yvonne Janzén 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Tomas Tegnér hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Godkännande/fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs och godkändes med tillägg av § 4 Föregående protokoll. Efterföljande 

paragrafer ändras till rätt ordning. 

 

§ 3 Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Malin Jansson. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Protokoll 16:10, AU-beslut 2 samt AU-beslut 3 gås igenom och läggs till handlingarna. 

 

Besök av Madeleine Andersson från avelskommittén. Madde berättar om avelskonferensen. 

De har bokat 3 föreläsare och det är 19 st. anmälda just nu. Ca 15 000 kommer det att kosta, 

kan bli lite mindre beroende på vad den sista föreläsaren kommer att kosta då de ej fått 

prisuppgift från denne ännu. 

Styrelsen godkänner kostnadsförslaget och tackar Madde för informationen. Madde lämnar 

mötet innan vi fortsätter med nästa paragraf. 

    

§ 5 Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

Mail från medlem angående avelskonferensen. Emma skriver ihop ett svar från 

styrelsen. 

En domarförfrågan som SvEuk tillstyrker. 

 

§ 6 Ekonomi 

Summa tillgångar 1/8-2016 är 217 627 kr. 

 

§ 7 Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Se info tidigare i protokollet. 

b) Redaktionen 

Sara Ljusterfors avsäger sig redaktörsposten. Camilla Norberg väljs som ny redaktör. 

c) Utbildningskommittén 

Få anmälda till anatomikursen med Moa Persson. Styrelsen beslutar att vi anordnar 

kursen även om det inte blir det antal anmälda vi planerat för. 

d) PR- & Infokommittén 

Monter på MyDog. Christina ordnar med anmälan till montern. 

           Mj
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Almanacka, efterlysa bilder och skriva en annons till tidningen. Emma kollar med 

Mats vilket antal som såldes förra året. Nina begär offert från tryckeri. 

e) MH- & BPH-kommittén 

Inget att rapportera. 

f) Utställningskommittén 

Alla i kommittén har avgått utom Kicki Svalin. Det behövs mer folk. Alla får tänka på 

att prata med folk som kan tänkas passa i kommittén. Lägg ut efterlysningar på 

Facebook. 

 

§ 8 Hemsida  

Daniel har angett 40 arbetade timmar. Styrelsen godkänner detta. 

 

§ 9 Orsa 2016 

Utställningskommittén har haft utvärderingsmöte. Styrelsen har tagit del av anteckningarna. 

En att-göra lista behövs med uppgifter om vem som gör vad, före-under och efter 

utställningen. 

 

§ 10 Aktivitetshelg på Öland 

Aktivitetshelgen på Öland inställd pga. för få anmälda. 

 

§ 11 Arbetshelg 

Fredag kväll – söndag förmiddag. Förslag på datum 27-29/1, 3-5/2-2017. Folkets hus tar 200 

kr för konferenslokal. 

 

§ 12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 13 Nästa möte 

Telefonmöte 4/10 kl. 19.00 

 

§ 14 Mötet avslutas 

Ordförande Tomas Tegnér tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.40. 

 

 

 

Tomas Tegnér                                      Emma Nilsson                                     Malin Jansson 

 

 

 

 

 

Ordförande                                           Sekreterare                                             Justerare 

           Malin Jansson


