
 

 
 
Styrelsemöte 13/2 2018  
 
Deltagande: Björn Hellström, Marlene Svegreus, Pernilla Simonsbacka, Sonja Gertz, Eric 
Welin, Catrin Welin, Ellinor Klingsborn Oldenvik, Sophie Dillner, Helene Nilsson, Jenny 
Hull 
 
Förhindrade: Janina Timerdal 
 
1. Mötets öppnande  
Ordförande förklarar mötet öppnat 
 
2. Godkännande av dagordning  
Mötet beslutade att godkänna dagordningen 
 
3. Val av sekreterare  
Valdes till Marlene Svegreus 
 
4. Val av justerare  
Helene Nilsson valdes till justerare 
 
5. Föregående protokoll/uppdragslista  
Vi kommer att skriva till SDHK gällande motioner som bifölls vid årsmötet, dvs. vägning 
av chihuahua vid utställning samt önskan om certstopp. Helen Nilsson tar på sig 
huvudansvaret för att skrivelsen skickas in tillsammans med resten av styrelsen.  
 
Vi kommer att uppdatera hemsidan med nya regler för topplisteuträkning samt ta det 
vidare med den som räknar ut våra listor. Ellinor tar vidare med den som räknar ut och 
Marlene ser till att det kommer ut på hemsidan. 
 
Gällande vår hälsoenkät så inväntar vi översatta versionen av avelskommittén. När vi får 
den tar vi den vidare och diskussion angående hur vi ska distribuera den för våra 
medlemmar pågår redan.  
 
Webbgruppen tittar på ett förslag för hemsidan till nästa styrelsemöte.  
 
6. AU-beslut 
Vi har beslutat att öka vårt utrymme på Dropbox där vi samlar allt material till 
Chihuahuabladet på grund av att den blivit full.  
 
 



Vi har tagit beslut att köpa in licens för ett redovisningssystem som vi kommer att 
använda vid vår bokföring.  
 
På grund av högt antal anmälda till Kalix så har vi beslutat att anlita Carina Ekwall som 
extradomare.  
 
7. Inkomna skrivelser 
 

a. En önskan om att anordna uppfödarutbildningar runt om i landet har 
inkommit.  
Vi hänvisar till SKK’s uppfödarutbildning, men ska även titta på möjlighet att 
ta upp det vid vår årliga konferens som ett utav ämnena.  
 

b.  
Önskan om att göra en utvärdering av resultat av ögonlysning för att kunna 
fortsätta ha den som en rekommendation eller inte. Ellinor ska kolla med 
avelskommittén om det går att göra en utvärdering och hur man kan gå 
tillväga.  
 

c.  
Agriapromenad till förmån för utsatta hundar. Information om detta är 
upplagt på Facebook och vår hemsida.  
 

8. Utgående skrivelser  
Inga inkomna skrivelser 
 
9. Ekonomi  
Ekonomin är fortsatt god 
 
10. Kommittéer 

a. Avel  
Vi kommer ge kommittén uppdrag enligt tidigare punkter.  
 

b. Utställning 
Gruppen för Stora CC kommer ha ett uppstartsmöte 20/2 
 

c. PR 
Alla PR-relaterade ärenden tas genom styrelsen 

 
11. Aktivitetsombud  
Vi ska titta på tidigare förslag och jobba för att uppmärksamma aktivitetsombuden och 
se över hur vi ska göra det lättare för dem att jobba med aktiviteter för klubben. Vi utser 
Helene till ansvarig som också är aktivitetsombud sedan innan.  
 
12. Kalix 2018 - Vinterspecialen  
Vi ser att vi har ett stort antal anmälda, vilket är roligt. Förberedelserna pågår för fullt.   
 
13. Vilsta inoff/ Konferens  
Fortsatt diskussion om tema och möjlig plats. Uppdrag till Sonja och Catrin att ta fram 



några förslag. Tankar om att i framtiden ha en inofficiell utställning för alla raser 
diskuterades.  
 
14. Stora CC  
Planeringen är i full gång.  
 
15. Årsmöte  
32 medlemmar anslöt sig till SKK’s lokal i Göteborg och gick enligt plan.  
 
16. CB  
Arbetet med kommande nummer pågår för fullt. Marlene ordnar på gång i styrelsen till 
detta nummer. Vi behöver fler medlemmar som hjälper till med tidningen. Ellinor 
förankrar det med CB-gruppen och vad de behöver och tar det vidare för att hitta dessa.  
 
17. Övriga frågor  
Till SDHK’s fullmäktige 24/3 är Catrin, Jenny, Marlene och Pernilla anmälda. Dessa 
kommer skriva referat till tidning och hemsida med mera.  
 
Gällande inbjudan till chihuahuaklubbarnas nordiska konferensen 21-22/4, så kommer 
tre ur styrelsen att åka. Det är Björn, Marlene och någon fler ur styrelsen som åker.  
 
Fortsatt diskussion om Stora CC 2020 gällande plats och om det ska vara tvådagars eller 
ej. Utställningskommittén kommer diskutera detta vidare och ta fram förslag till kvartal 
två i år.  
 
18. Nästa Möte  
Nästa möte planeras till 14/4 kl. 12:00 i Norrköping.  
 
19. Mötets avslutande  
Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

_____________________________   ______________________________ 

Marlene Svegreus   Héléne Nilsson 
Sekreterare    Justerare 


