
 

 

 

 

 

Styrelsemöte 2017-09-06 

Närvarande: Maria Andrén, Catrin Welin, Pernilla Simonsbacka, Lena Fredriksen, Sonja Gertz, 
Ellinor Klingborn Oldenvik, Janina Timerdal.  
 

1.  Mötets öppnande 

Maria förklarade mötet öppnat 

2.  Godkännande av dagordning 

Godkändes av samtliga  

3.  Val av sekreterare 

Valdes till Lena Fredriksen 

4.  Val av justerare 

Valdes till Maria Andrén  

5.  Föregående protokoll/uppdragslista  

Godkändes och lades till handlingarna 

6.  AU-beslut  

Två AU beslut har tagits 

1. Det har beslutats att stötta en ringträning i Stockholmsområdet. 
2. Det har beslutats att även i år stötta rosabandetpromenad i Västerås. Bidraget kommer 

att vara 700kr för polistillstånd 

7.  Inkomna skrivelser  

• SKK har beslutat att avslå styrelsens ansökan om registreringsförbud för merle. 
• Det har inkommit en skrivelse angående valp tio-i-topp. Styrelsen hänvisar detta vidare 

till Årsmötet. 
• Kontrakt återsänt från Rudi Brandt  



 

 

 

 

 

8.  Utgående skrivelser   

Kontrakt har gått ut till Domare Stora CC 2017 

9.  Ekonomi  

• Ekonomin är fortsatt god 
• Vi har under sommaren sett en liten ökning i valpgåvomedlemskap. 

10. Kommittéer (Avel, Utst, PR) 

1) Avel 

Styrelsen ger Avelskommittén uppdraget att 

• Se över dom nya veterinärbesiktningsintygen, då vi anser att dessa innehåller 
undersökningar som ej kan utföras på en valp m.m.  

• Ta kontakt och få finska klubbens hälsoenkät 
• Presentera sig själva i nästa CB 
• Revidera avel och hälsa på hemsidan 

2) Utställning 
• Från och med 2018 kommer det krävas att svenska utställare är medlemmar i 

chihuahuacirkeln och utländska medlem i motsvarande klubb i sitt hemland för att 
kunna tävla om tio-i-topplistan. 

• Ansökan om Stora CC 2019 går ut innan 15/9 
• Ansökan om Kalix 2019 går ut innan 15/9 

3) PR 
• Väskor och Nummerlappshållarna säljer bra 
• Monter inför Stora Stockholm planeras 
• Vi undersöker möjligheter för monter på My Dog 

11. Aktivitetsombud 

• Det har hållits ringträning i Vallentuna (Stockholms Län) 

12. Kalix 2018 

• Rudi Brandt har tackat Ja till Domaruppdraget 
• Mats Eriksson har avtackat sig vidare uppdrag som utställningsansvarig. 
• Styrelsen har tagit över och kommer fullföra utställningen. 



 

 

 

 

 

 

 

13. Vilsta inoff/ Konferens    

• Brit går in som huvudsponsor 
• Domare till inofficiella utställningen är klart; Jamie mcCoy 
• Arbetet fortlöper 

14. Stora CC  

• Björn har tackat ja till posten som utställningsansvarig för Stora CC 2018 
• Avvaktar fortsatt besked från tillfrågade domare 

15. CC bladet  

• Ellinor Klingborn Oldenvik har avtackat sig vidare uppdrag som layoutare.  
• Det har gått ut en förfrågan om ny Layoutare till CB.  
• Det har kommit tre nya medarbetare i CB redaktionen. 

Mirelle Hedström, Madeleine Eriksmoen, Lena Krånglin. 

16. Övriga frågor  
a) Hemsidan 
• Genomgång och uppdatering pågår. 
b) Ögonlysning 
• Styrelsen har beslutat att fortsätta ge bidrag till ögonlysning av hundar över 8 år under  

2018 
c) Domarkritiker 
• Vi ser över rutiner för domarkritiker. 

 
 
17. Nästa Möte  

9/10-2018 
 
18. Mötets avslutande  
 
Sekreterare        Justerare 
Lena Fredriksen      Maria Andrén 
 


