
 

 

 

 

 

Styrelsemöte 31/10 2017  

Deltagande: Pernilla Simonsbacka, Sonja Gertz, Maria Andrén, Marlene Svegreus, Catrin Welin, Lena 

Fredriksen, Janina Timerdal, Jenny Hull 

 

1.  Mötets öppnande 

Maria öppnar mötet 

 

2.  Godkännande av dagordning  

Godkändes av samtliga 

 

3.  Val av sekreterare 

Marlene Svegreus valdes till sekreterare 

 

4.  Val av justerare  

Lena Fredriksen  

 

5.  Föregående protokoll/uppdragslista  

 

6.  AU-beslut  

Inga beslut har tagits 

 

7.  Inkomna skrivelser  

Inga inkomna skrivelser 

 

8.  Utgående skrivelser   

Skickat in ansökan för Kalix 2019 

 

9.  Ekonomi  

Fortsatt god ekonomi 

 

10. Kommittéer (Valberedning, Avel, Utst) 

 

a) Valberedning 

De är informerade om nästa års styrelsemöte och deras arbete för kommande styrelse är i full gång.  

 

b) Avel 

Catrin ska gå med i aveskommittén som länk mellan styrelsen och kommittén. 

Avelskommittén avvaktar med att uppdatera hemsidan tills styrelsen gått igenom innehåll och 

utseende.  



 

 

 

 

 

 

c) Utställning 

Arbeten med kommande utställningar igång.   

 

d) PR 

Vi har tagit fram arbetsbeskrivning och kommer publicera annons och eftersöka folk till kommittén om 

det finns intresse för sådan i nästa nummer av Chihuahuabladet.  

 

11. Aktivitetsombud 

Inget nytt att tillägga 

 

12. Kalix 2018 - Vinterspecialen 

Förberedelser går bra och inbjudan kommer publiceras inom kort.  

Datum för 2019 är ansökt och anordnas 16/3. Hall också bokad.  

 

13. Vilsta inoff/ Konferens    

Konferens är genomförd och blev väldigt lyckad, trots att en föreläsare fick ställa in på grund av 

sjukdom.  

På inofficiella utställningen blev det 38 anmälda hundar med Jamie McCoy som domare. Stämningen 

var god och utställningen blev väldigt uppskattad! 

Tankar på att ordna liknande event för nästa år finns.  

 

14. Stora CC  

Domarkontrakt påskrivna.  

Domare för 2018 blir Alexander Shishkin och Marco Pedro-Lopez.  

 

15. Årsmöte  

Vi har diskuterat datum för årsmöte och beslutat att det blir den 3/2-18 i Göteborg. 

 

16. CB   

Ny layoutare blir Alexandra Jansson.  

 

17. Övriga frågor  

Vi har fått finska hälsoenkäten översatt till svenska. Planerar en separat genomgång av den.   

Vi utser en grupp som kommer att se till att förändra innehåll och utseende på hemsidan. De ansvariga 

för det kommer att vara Marlene Svegreus, Pernilla Simonsbacka, Janina Timerdal och Maria Andrén.  

 

18. Nästa Möte  

Nästa möte planeras till 15/1 kl. 19.00 via telefon. 



 

 

 

 

 

 

19. Mötets avslutande   

Möte förklaras avslutat 

 

 

Sekreterare     Justerare 

Marlene Svegreus     Lena Fredriksen 

 

 


