
Styrelsemöte 2014-08-26 via telefonkonferens

Deltagare: Maria Andrén, Patricia Thern, Helene Adielsson, Roger Wiklund, Maria 
Lönnhammar, Catrin Welin, Erin Stoll.

• Mötets öppnande
Ordförande Maria Andrén hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

• Mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Patricia Thern.

• Justerare
Till justerare valdes Maria Lönnhammar.

• Dagordning
Dagordningen godkändes.

• Föregående protokoll och uppdragslista
Gicks igenom och har lagts till handlingarna.

• AU-beslut
• SKK har inkommit med förfrågan ang Anita Whitmarsh som vill 

börja döma chihuahua, styrelsen har inga invändningar.
• Isabelle Ellinge är nytt aktivitetsombud i Stockholm utöver 

Patricia Thern.
• Klubben ska delta med egen rasmonter i december, ansökan är 

inskickad.
• Ringträning i Västmanland, CC betalar för lokal och fika.

• Inkomna skrivelser
• Inbjudan till rastorget på Stockholmsmässan 13-14 dec 2014.
• Medlem har inkommit med önskan om att man via Sveriges 

hundungdom ska få gratis medlemskap i CC, Maria Lönnhammar kollar upp 
om det går att ordna. Patricia Thern meddelar medlemmen.

• Medlem har inkommit med brev där åtgärder önskas mot en 
uppfödare som avlat på hundar med PL. CC agerar inte i frågan utan hänvisar 
medlemmen att vända sig till SKK. Maria Andrén svarar medlemmen.

• Utgående skrivelser
• Anmälan om byte av utgivaren för periodisk skrift är på väg till 

PRV.
• Vi skickar skrivelse ang registeringsbestämmelse till SKK och 

Danska kennelklubben.

• Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god. 
Beslut om att göra ett inköp av en bärbar dator för bokföringsändamål.

• Kommittéer, endast avelskommitéen på detta möte:



• Redogörelse för avelskommitténs möte tidigare under dagen ang 
raskonferensen på Vilsta. Catrin Welin är utsedd till styrelsens representant 
som ansvarar för konferensen på plats. 

• Hemsidetexten ska revideras under hösten.
• Merlefrågan pågår.

• Kalix
Datum för nästa planerade utställning i Kalix ska kollas upp. Patricia Thern försöker 
hitta information i de gamla sekreterarpärmarna.

• Vilsta off 2014
Arbetet fortgår och datum är satt till 27-28 september 2014. Arbete med att få in 
sponsorer pågår. Chihuahuacirkeln ger ut 8 (för BIS-vinnarna) presentkort på 
anmälningsavgifter till våra utställningar 2015. Barn med hund ska arrangeras. 
Svartvit katalog. Beslut om att Chihuahuacirkeln betalar för konferensens lokal och 
föreläsare. Deltagarna betalar självkostnadspris för lunch och fika. Chihuahuacirkeln 
subventionerar även middagen lör den 27/9.

• Stora CC 
Årets utställning genomfördes med mycket lyckat resultat. Datumet 2015 är 1-2 
augusti i Vilsta. En arbetsgrupp ska tillsättas och ytterligare en domare ska 
kontrakteras. Kontakt ska tas med SDHK om anmälan är inskickad för 2017.

• CB
Redaktionen arbetar på enligt planen. Sara Morad gör sitt sista nummer som 
layoutare och en ersättare måste hittas.

• Uppdrag från årsmötet
Uppdragen är under kontroll.

• Övriga frågor
• Pokaler från årsstämman ska skickas ut. Patricia och Maria 

Andrén ansvarar för det.

• Justering av firmatecknare i föreningen Chihuahuacirkeln: Maria 
Andrén 710217-5549 och Roger Wiklund 660603-0135 kan teckna klubbens 
konto tillsammans eller var för sig.

• Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 28 oktober kl 19.00, telefonkonferens.

Vid protokollet:         Justerat: Ordförande:

Patricia Thern         Maria Lönnhammar                    Maria Andrén


