
Styrelsemöte 16/6 2018  
Telefonkonferens 
 
Deltagande: Björn Hellström, Sophie Dillner, Sonja Gertz, Pernilla Simonsbacka, Eric 
Welin, Ellinor Klingborn Oldenvik, Helene Nilsson 
Förhindrade: Janina Timerdal, Jenny Hull,  
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordning  
Godkändes av samtliga  
 

3. Val av sekreterare  
Marlene Svegreus 
 

4. Val av justerare  
Ellinor Klingborn Oldenvik 
 

5. Föregående protokoll/uppdragslista  
Protokoll från 2018-06-16 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

6. AU-beslut 

Inga AU beslut har tagits.  
 

7. Inkomna skrivelser 
 
Förslag om att alla topplistediplom ska distribueras digitalt fr.o.m. 2019 
 
Erbjudande kring friskvård och rehabilitering från Working Dogs REHAB 
 
Ansökan om officiell utställning 2020 från SDHK. Ska var inne 1/9. 
 
Samarbetsavtal gällande ungdomsmedlemskap för Svensk Hundungdom. 
 

8. Utgående skrivelser 
 
Underskrivet avtal med Svensk Hundungdom skickat till SKK. 

 
9. Ekonomi  
 
Ekonomin är under kontroll och ser bra ut.  
 

10. Kommittéer 



 
Avel  
 

 Text till hemsidan klar och lämnat över till hemsidegruppen 
 Utvärdering av ögonlysning diskuteras fortfarande i AK. Återkoppling hur de ska 

gå vidare till nästa möte.  
 Gällande veterinärintyget så har föregående AK gått igenom och gjort en 

skrivelse, men den nya AK har inte fått den till sig ännu och kommer invänta den 
innan de går vidare till SKK.  

 Sammanställning och svar till SKK gällande SRD-enkäterna 2017. Ellinor och 
Helene kollar med AK igen då de ej fått återkoppling. 

 Sammanställning av resultat för hälsoenkät klar och inskickad till CB3. Helene 
kortar ner och gör uppslag till hemsidan.  
 
Utställning 
 

 Stora CC utfördes med lyckat resultat! 
 Save The Date till Stora CC i Borås 2019 ska läggas upp på hemsidan och 

Facebook 
 Vi planerar att ta in sponsring för pokalerna inför nästa år. Ellinor åker till 

förrådet för att inventera vilka pokaler som finns i förrådet för att se vad vi 
behöver.  

 Vinterspecialen i Kalix, 2019. Björn har gått igenom förslag på en budget med 
Kalix gänget. 

 Ansökan om Stora CC 2020 i Gränna 4-5 juli 2020 skickas in av Björn. 

 Ansökan om Vinterspecial i Kalix lördag 14/3 2020 skickas in av Björn.  
 Vi ska jobba för att få in nya medlemmar till utställningsgruppen då det behövs 

medlemmar utanför styrelsen. Ska kolla på en uppdragslista på vad vi behöver 
göra. Lägger upp fråga på hemsidan och Facebook med förfrågan. 

 
11. Aktivitetsombud  
 
Vi publicerade förfråga i föregående CB om fler ombud, men väldigt dåligt gensvar. Vi 
välkomnar gärna personer som vill anordna enstaka aktiviteter. Kommer ta fram en plan 
för att marknadsföra det.  
 

12. Raskonferens  
 
Funderar på föreläsning i samband med årsmöte 2019.  
 

14. Årsmöte  
 
Planerar årsmötet 2019 till lördag 22/3. Ellinor kollar lokal. 
 

15. Chihuahuabladet 
CB nr 3 är klart och på väg till medlemmarna. Antalet sidor är reducerat till 72. Vi 
kommer att se över om det går att ta in kommersiella annonser igen. Annonspris för 
helsida medlem kommer att kosta 400 kr som är självkostnadspris. Kommersiella 



annonser 1000 kr för helsida och halvsida 500 kr. 
 

16. Övriga frågor  
Material till webb inkommit från AK. Hemsidan ska göras om, beräknas klar under 
september. Kommer be alla skicka in uppfödarunderlag igen.  
 
Vi tittar på fler förslag för att få in fler medlemmar då vi ser att vi behöver jobba på alla 
fronter för att stärka medlemsantalet.  
 
Styrelsen förordar att skickas diplomen digitalt. Björn kommer kontakta 
diplomansvariga för att lägga fram förslaget.  
 
Vi har anmält till rasklubbstorget på Stora Stockholm 2018.  
 

17. Nästa Möte  
Måndag 5/11 kl 19.00 
 

18. Mötets avslutande  
Möte förklaras avslutat 
 

 

Marlene Svegreus   Ellinor Klingborn Oldenvik 
Sekreterare    Justerare 


