
Protokoll 16:02                                                                                                            Sida 1 av 2 

 

                     Styrelsemöte 3 februari 2016 

Telefonmöte kl.19.00 

Närvarande: Marita Carlstedt, Marita Nämnd, Emma Nilsson, 

Tomas Tegnér, Anna Berggren, Ann-Charlotte Lagergren, Camilla 

Norberg (avviker 19.30) 

Anmäld frånvaro: Malin Jansson 

Frånvaro: Matilda Kindstrand 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Godkännande/fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

 

§ 3 Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Tomas Tegnér. 

      

§ 4 Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

Upprop från SSUK-valberedning, förslag på personer till SSUK´s styrelse. 

Viktig information från SSUKs informationskommitté. Uppmaning att skicka in bilder 

till SSUK´s hemsida. 

 

§ 5 Ekonomi 

Bokslutet gås igenom och godkänns. 

Gått igenom ekonomisk rapport. Summa tillgångar 172494 kr. 

 

§ 6 Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Kommittén skall ha möte på lördag 6/2, då skall de arbeta med utvärderingen av RAS. 

b) Redaktionen 

Inget att rapportera. 

c) Domarkonferenskommittén 

Svar inkommit 13/1 på SvEuks tidigare utskick angående eventuella ändringar i 

kompendiet. Se bilaga. Kommittén skall göra de ändringar som konferensen enades 

om.  

d) Utbildningskommittén 

Kommittén skall ha möte på tisdag. 

 

Camilla Norberg avlägsnar sig från mötet kl.19.30 

 

e) PR- & Infokommittén 

Inget att rapportera. 

f) MH- & BPH-kommittén 

Anna har hjälpt kommittén med förslag på diplom. Lite småändringar kvar att göra. 

Information om BPH-dagen läggs ut på hemsidan. 
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g) Utställningskommittén 

Marita Nämnd väljs in i kommittén. Övrigt, se mer under Orsa 2016. 

 

§ 7 Rasspecialen    

a) Orsa 2016 

Prisförslag på maten är 225 kr för vuxna och 125 kr för barn upp till 12 år exkl. dryck. 

3 ringsekreterare ordnade, 2 kontrakt har inkommit till Emma. 

Sista anmälnings - & betaldag 25/4-2016 till utställningen. 

Marita kollar om anmälningsavgifterna får betalas till plusgirot. 

Medlemsmöte under lördagen. 

Föreläsning/information om pälsvård, kloklippning m.m. 

b) Domare Orsa 2017 

Hänskjuts till nästa möte. 

c) Domare Orsa 2018 

Alla funderar på domare till nästa möte. 

 

§ 8 Revidering stadgar 

Styrelsens förslag på revidering av stadgarna gås igenom och godkänns av styrelsen för att 

lämnas vidare till årsmötet för beslut. 

 

§ 9 Årsmöte 

Emma skriver ihop årsmöteshandlingarna. 

Marita & Tomas gör budgetförslag. 

Alla i styrelsen tittar igenom förra årets handlingar. 

Tomas Uneholt har tackat ja till uppdraget som årsmötesordförande. Begärt arvode är 500 kr + 

reseersättning. 

Tomas ber Irja ordna fika. 

Avtackning: De avgående styrelseledamöterna avtackas på årsmötet. Om de inte kan komma 

skickas en gåva med post. Presentkort på 150 kr beslutas att gåvan blir. Tomas ordnar det. 

 

§ 10 SSUK-fullmäktige 

Anna Frisk & Christina Haggren har tackat ja till att åka, Emma har anmält dom till SSUK. 

Var och en i styrelsen skriver ned vad vi vill framföra till SSUK tills nästa möte så att vi kan 

be Anna & Christina ta upp detta under övrigt på SSUKs fullmäktige. 

 

§ 11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 12 Nästa möte 

Telefonmöte tisdag 16/2-2016 kl.19.00 

 

§ 13 Mötet avslutas 

Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.35. 

 

Marita Carlstedt                                            Emma Nilsson                                  Tomas Tegnér 

 

JUSTERAT 

 

Ordförande                                                    Sekreterare                          Justerare 


