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Styrelsemötesprotokoll    14:2019 

2019-11-24, telefonmöte 
 

Närvarande:  Susanne Fagrell (ordförande), Irene Alvarsson, Laila Redlund, 

   Renee Höglander, Agneta Wändell, Catrin H Karlsson, Eva Wieslander,  

   Magnus Elmvik, Christin Karlsson (adjungerad, tom punkt 189), 

   Maja Lind (adjungerad). 

Anmält förhinder: Linda Heintie, Monica Larsson, Anette Almquist 

 

182. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsade välkomna och öppnade dagens styrelsemöte. 

 

183. Val av mötessekreterare 

  Maja Lind valdes att föra dagens protokoll. 

 

184. Val av justeringspersoner 

  Laila Redlund och Irene Alvarsson valdes att jämte ordföranden justera dagens  

  protokoll. 

 

185. Fastställande av dagordning 

  Dagordningen fastställdes, med tillägget att punkten för uppdragslistan saknades och  

  lades till. 

 

186. Föregående mötesprotokoll 

  Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

187. Bordlagda ärenden 

  Inga bordlagda ärenden att behandla på dagens möte.  

 

188. Ekonomirapport 

  Klubbens ekonomi ser fortsatt god ut och kontoställningarna gicks igenom. 

 

189. Information från grupper 

Sportkommittén 

Christin redogjorde för kommitténs arbete inför rasspecialen 2020. 

- Staffan Linnér lämnar sitt uppdrag som viltspårsansvarig, och sportkommittén har 

fått positiva besked från Ewa Osterman för att ta över ansvaret från och med nästa års 

rasspecial. 

- Inget helt färdigt program ännu, men det kommer inom kort. 

- En ny räknare behövs till freestyle & heelwork to music, kommittén överlåter 
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ansvaret för att hitta en ny räknare till styrelsen. 

- Regeldokumenten behöver uppdateras så att det står enhetligt. 

Sammanställningarna skall skickas till hemsideansvarig senast den 5e i varje månad, 

och önskas inkomma i word- eller excel-fil. 

Utställningskommittén 

Maja och Susanne redogjorde för arbetet i utställningskommittén, och det är för 

närvarande ganska lugnt. Arbetet med sponsring, inbjudan och arbetsbeskrivning 

pågår. 

Aktivitetsgrupper 

Agneta redogjorde för arbetet med aktivitetsgrupperna och aktivitetsombuden. 

- Handledning för aktivitetsgrupper har arbetats fram tillsammans med 

aktivitetsombuden, de har lämnat synpunkter och dokumentet är väl förankrat. 

Styrelsen beslöt att godkänna utkastet och ge Laila i uppdrag att publicera detta på 

klubbens hemsida. – se bilaga 1. 

- Ett nyhetsbrev har skickats ut till aktivitetsombuden, och de ombedes börja 

sammanställa och så småningom skicka in verksamhetsberättelse för året som 

passerat. 

- De aktiviteter som skall med in i tidningen, skickas enbart till hemsideansvarig (Laila), 

hon sammanställer och skickar in till tidningsredaktören. Det blir rörigt för redaktören 

om hon får flera dokument med samma innehåll. 

Arbetsgruppen för avelsfrågor 

Gruppen jobbar vidare med RAS och övriga frågor som rör avel.  

 

190. Hemsidan 

  Allt rullar på, vissa veckor blir det många uppdateringar och vissa veckor är det lite  

  lugnare. 

  I övrigt hänvisas till punkt 189 (sportkommittén) samt punkt 189 (aktivitetsgrupper). 

 

191. Uppdragslistan 

  Listan gicks igenom och uppdaterades. 

 

192. Tidningen 

  Nummer 4 är under bearbetning. 

  Julannons från styrelsen 

  Britt-Marie Hansson (redaktör) ordnar med en annons till tidningen. 

 

193. Styrelsens kalendarium 

  Gicks igenom och bockades av. 

 

194. Nytt från SKK och SGVK 

  Det har inkommit några få mejl till klubbens sekreterare, bland annat en inbjudan till  

  CUA-utbildning. 

  Ordförandekonferens, 23 november 

  Susanne och Eva redogjorde för den ordförandekonferens som SGVKs anordnade i  
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  helgen, bland annat behandlades ekonomi, utställningar samt att en specialklubb 

  Svk FUR (Svenska klubben för ungerska rashundar, Komodor/Mudi/Puli/Pumi) kommer  

  att ansluta sig i samband med SGVKs årsmöte 2020. 

 

195. Övriga frågor  

Årsmöte 2020 

- Susanne har bjudit in Kerstin Malm, etolog, att föreläsa innan årsmötet 22 februari 

2020. Föreläsningen kommer att pågå i ungefär 3 h och titeln är ”Ett liv som gör 

hunden rättvisa”. 

- Lunchmöjligheter diskuterades, komplett inbjudan till årsmötet publiceras på 

hemsidan inom kort och i kommande nummer av tidningen. 

Fotoalmanacka 

Denna är tryckt och levererad och Irene kommer skicka ut dessa inom den närmaste 

månaden. 

Uppfödarträffar 

Styrelsen vill uppmuntra till uppfödarmöten för att öka samhörigheten och dialogen 

mellan uppfödare och även med styrelsen. Styrelsen vill även betona att alla 

avelsintresserade är välkomna på dessa möten. Synpunkter från uppfödarträffar och 

övrig information (både gott och ont) önskas komma styrelsen tillhanda och styrelsen 

planerar själva att planera in uppfödarmöten under 2020. 

 

196. Nästa möte 

Telefonmöte söndag 22 december, 20.00. 

 

197. Mötet avslutas 

Susanne tackade de närvarande för kvällens möte och avslutade mötet. 

  

 

Vid protokollet   Ordförande 

Maja Lind   Susanne Fagrell 

____________________________  ____________________________ 

 

 

Justeringsperson   Justeringsperson 

Laila Redlund   Irene Alvarsson 

____________________________  ____________________________ 


