
Protokoll 13 januari 2019

Telefonmöte kl 19.30

Närvarande: Charli Ahl Ludvigsson, Malin Nilsson,
Maja Ärleborg, Pernilla Sellgren, Inger Johansson,

Nina Klaar, Christina Haggren.

Ej närvarande: Emelie 
Gustafsson

§ 1. Mötet öppnas av ordföranden.

§ 2. Dagordningen fastställs och godkänns.

§ 3. Justerare jämte mötesordföranden: Nina Klaar

§ 4. Förra protokollet gick igenom utan anmärkning. 

§ 5. Inkomna skrivelser och rapporter:

1. Från SKK meddelar att disciplinnämndens beslut är 
sekretess. Styrelsen är informerad.

2. Från SSUK, informerar om sin kalender för 2019. De 
rasklubbar som vill ha sina aktiviteter publicerade i 
kalendern, kan skicka mail till SSUK. Skickat till webmaster 
för publicering. 

3. Från SKK, de informerar att rasklubben kan välja att få 
tidningen Hundsport som medlemstidning. Styrelsen tycker 
att vi ska fortsätta med vår egen medlemstidning. 

4. Från SKK, inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik. 
Styrelsen är informerad och skickad till webmaster för 
publicering. 



5. Förfrågan från medlem ang sitt medlemskap. Ordföranden 
har svarat medlemmen.

6. Mail från medlem som tackar för en bra tidning och 
almanacka. 

7. Mail från Sydskånska Kennelklubben, inbjudan till Djurens 
dag 24/8 2019 där klubben erbjuds att ställa upp rasmonter 
och gå med i rasparad. Ordföranden tar sig an uppdraget 
och svarar dem att vi ställer upp på detta. 

8. Mail, en förfrågan ang annonsering på hemsidan och i 
medlemstidningen. Ordföranden kollar av med webmaster 
och kontaktar ingivaren.

9. En medlem frågade om protokollen. De ligger numera på 
hemsidan. 

10. En medlem frågade om styrelsearbetet och styrelsen har
svarat och även hänvisat till valberedningen. 

11. Förfrågan inkommit om uppfödarmöte. Styrelsen 
försöker att få ihop en träff för avelsintresserade snarast. 
Inger och Maja sätter ihop ett program för det och inhämtar 
förslag på vart och när det ska vara. 

§ 6. Ekonomi: Ekonomin är stabil. Medlemsavgifterna är 
oförändrade. 

§ 7. Kommittéerna: 

a) Avelskommittén: Styrelsen diskuterade om att den personen 
från styrelsen som sitter i kommittén, har mandat att 
rekrytera till kommittén. Styrelsen ställde sig positiva till 
detta. Det ska ordnas uppfödarmöte i vår. Alla 
avelsintresserade är välkomna. Hälsoregistret håller på att 
revideras. Maja Ärleborg kontaktar uppfödare för uppgifter. 

b) Redaktionen: Det gjordes ett jättebra jobb med senaste 
tidningen. Det saknas fortfarande en redaktör. Det ska 
annonseras via hemsidan och sociala medier. 

c) Utbildningskommittén: Inget att informera.

d) PR- & info-kommittén: Stockholmsmontern: Inger Johansson 
sa att det fungerade jättebra. Alla sakerna finns nu hos en 
medlem i Älvsjö. Montern på My Dog i Göteborg: De som stod
i montern var jättebra. Montern var välbesökt. 



e) Utställningskommittén: Fråga från en medlem som undrar 
om det är klart med Eurasierspecialen 2019. Det är klart för 
Västervik. Totalt 31 stugor är bokade. 

§ 8. Eurasierspecialen 2019: Det ska annonseras i tidningen och 
på hemsida. Ordföranden tar kontakt med utställningskommittén. 
Domare är bokad. Utställningssakerna finns i Tidaholm hos Nina 
Klaar. 

Eurasierspecialen 2020: 

Eurasierspecialen 2021: Ansökan är inskickad men vi har ej fått 
bekräftelse på det än. 

§ 9. Övrigt: Inga övriga frågor.

§ 10. Nästa möte  10/2 kl 19.30.

§ 11. Mötet avslutas kl 21.20.

Ordförande
Sekreterare

Charli Ahl Ludvigsson Malin 
Nilsson

Justerare

Nina Klaar


