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        Sammanträdesprotokoll 2010/1  
        Telefonmöte 18 Februari 2010 
         
             
 
 
Närvarande: 
Ordinarie  Göran Åkesson Ordförande 
    Maj Flodin Vice Ordf. 
    Eva Brunström Ledamot  
    Maria Gustafsson Ledamot  

Ingegerd Kilarne-Holm Ledmot 
Maria Nyström, Ledamot    
 

         
    
Suppleanter  Karin Johnsson 
    Åsa Svensson 
    
    
Anmält förhinder Gunnel Karlsson Kassör 
    Sofia Dunder, Suppleant 
 
Ej anmält förhinder Johanna Lilja Frimodig, Suppleant 
    
 
 
Protokollförare/Suppleant 
 
.................................................... 
Karin Johnsson 
 
 
Justeras/V. Ordförande   Justeras/Ordförande 
 
............................................  .............................................. 
Maj Flodin     Göran Åkesson 
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§ 1. Mötet öppnas. 
 
§ 2. Karin Johnsson väljs till sekreterare 
 
§ 3. Maj Flodin väljs till protokolljusterare jämte ordförande 
 
§ 4. Dagordningen godkännes 
 
§ 5. Presentation av styrelsen  

Styrelsen presenterade sig 
 
§ 6.  Policy och tystnadsplikt 
 Tänk på vad som skrivs på forum, vi respresenterar styrelsen även privat. 
 
§ 7. Handläggning av protokoll  
 Alla protokoll ska finnas ordföranden tillhanda innan nästa möte. Skickas ut till  
 styrelsen via mail, sedan skickas vidare till webmaster som gör om till pdf-fil  
 Karin och Maj kommer att gå igenom handläggning av protokoll. 
       
§ 8. Föregående protokoll  
 Protokoll från årsmötet kommer i helgen. 
  
§ 9. Inkommande/Utgående skrivelser  
 9 a. Uppsägning av uppdrag/ Magdalena Bengtsson Demodexgruppen, Carola Håkansson  
 avgår från demodexgrupen och Valberedningen. 
 
 9 b. In Helen Andersson se (bif dok) 
 Årets hundlistor ska ut på hemsidan, i befintligt skick, med reservation för eventuella  
 räknefel. 
 
  
 Maj gör skrivelser till hemsidan ang årets hund, årsmötet, söndagens möte, avtackade  
 förtroendevalda. 
 
 Jenny Hedin och Helen Anderson erbjuder sig att göra en arbetsrutin för årethund- 
 tävlingarna (uträkning  och sammanställning av resultat för 2010). Godkännes. 
 
 Arbetsgrupp (3-4st) ang uppfödarmöte, Maj skickar ut mail med förfrågan till samtliga  
 förtroendevalda i klubben. 
 Göran, Eva, Maria N är intresserade 
 
 Utställningskommittén skriver en text om datum o plats för rasspecialen. Avgiften på  
 250:- för samtliga klasser kommer att kvarvara. 
 

Sätt ut en tävling på hemsidan att utforma en kritiklapp speciellt för denna utställning, 
då vi inte får använda officiella kritiklappar. 

 
 Hjälpa till med hälsoenkätens publicering på nätet, för att kunna få ut den till inte bara  
 klubbens medlemmar, utan alla som äger en dp. Svaren skall vara anonyma! 
 Göran ska kontakta Helen Andersson för att se hur vi ska gå till väga på smidigast sätt. 
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§ 10. Årets Hund-tävlingen, ang. kompensation för felberäkning av vinnare 
 Jenny Danielsson, Lord Borassus tog felaktigt emot priset för Årets Junior.  
 Halva reseersättningen, samt gratis anmälan till klubbens rasspecial 2010? 
 Maj ordnar med bensincheck, så vi slipper skicka pengar. 
 
§ 11. Verksamhetsplanen för 2010 
 Styrelsen går igenom verksamhetsplanen. Godkännes. 
 Medlemstävling ktitiklapp skall utlysas på hemsidan. 
 Valphänvisningen ska bokföras bättre än vad som tidigare gjorts. 
 Reglerna kring valphänvisningen kvarstår, tills vi presenterat nya regler. 
 Styrelsen läser på om motioner och valphänvisning och tar upp detta på nästa möte. 
 
§ 12. Rapporter 
 Se paragraf 11 
 
 12a) Kickoff mötet den 14/2 2010 
 MH-arbetsplan, Spar det tills Maria G och Sofia D kan närvara. 
 
§ 13. Notisbladet 
 Styrelsen ska skriva en presentation som ska skickas till Maria G, som sedan publicerar i  
 notisbladet. 
 Maria skickar några punkter som skall tas upp i presentationerna. 
 Kommer att bli fyra nr i år istället för tre som det tidigare var sagt. 
 
§ 14. Kommittéerna 
 Utställningskommittén, Utbildningskommittén, Mentalkommittén, Tävlingskommittén. 
 Göran och Maj tittar på respektive kommittéer och ser över vad som önskas. 
 Tar upp denna punkt på nästa möte. 
 
§15. Uppdragslista 
 Maj skriver en uppdragslista. 
 
§16. Övriga frågor 
 Inga. 
 
§ 17. Nästa möte 
 Rullande schema Måndagar - torsdagar, var tredje vecka. 
 8 mars kl 19.30 
 
§ 18. Mötet avslutas 
 Ordförande tackar närvarande och avslutar mötet. 


