
Styrelsemöte 5/11- 2018  
Telefonkonferens 
 
Deltagande: Ellinor Klingborn Oldenvik, Björn Hellström, Pernilla Simonsbacka, Eric 
Welin, Catrin Welin, Sophie Dillner, Jenny Hull, Janina Timerdal 
Förhindrade: Helene Nilsson 
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordning  
Godkändes av samtliga  
 

3. Val av sekreterare  
Marlene Svegreus 
 

4. Val av justerare  
Sophie Dillner 
 

5. Föregående protokoll/uppdragslista  
Protokoll från 2018-08-20 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

6. AU-beslut 

Vi har beslutat om att bidra med 700kr i för rosa hundpromenad Västerås 
(demonstrationskostnad). 
 
Vi har beslutat att inte ha någon rasmonter på My Dog då ingen från styrelsen eller våra 
kommittéer kan ansvara för detta. 
 
Vi har beslutat att inte uppdatera vårt raskompendium just nu. (se inkommen skrivelse 
nr 10) 
 

7. Inkomna skrivelser 
1. Inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik från SKK.  
2. Bekräftelse på anmälan till rasklubbstorget vid SHM 2018 från SKK. 
3. Inbjudan till CUA kurs 24-25 november i Upplands Väsby, från SKK. 
4. Ansökan från Mikael Ganzer om att utbilda sig till chihuahua domare. 
5. Domarkommittén informerar att enligt tidigare beslut ge inte motivering av 

arbetsgruppens beslut om varför inte Alexander Shiskin godkändes som domare 
på Stora CC. 

6. Påminnelse om avelskonferensen 10-11 november från SKK. 
7. Skrivelse från PRV gällande förnyelse av utgivningsbevis för CB. (Pernilla 

ansöker). 
8. Information från SDHK att ansökan om att 2020 års officiella utställningar 

insända till SKK 
9. Påminnelse från MyDog om rasmonter då vi inte ansökt. 



10. Uppmaning från SDHK/SKK om att vi kan uppdatera vårt raskompendium (till 
domarna) nu. 

11. Skrivelse från SDHK fråga om att Anette Edlander vill utbilda sig till 
chihuahuadomare. 
 

8. Utgående skrivelser 
Bifallit Mikael Ganzers önskan om att utbilda sig till chihuahuadomare. 
Avslagit Anette Edlanders ansökan och skickat motivering till SDHK.  

 
9. Ekonomi  
Fortsatt god ekonomi.  
Ansökan om bidrag till BPH-beskrivning ska skickas till SDHK senast 1/12 
Vi ska gå ut med påminnelse om att vi betalar medlemsavgift via SKK numera.  
 

10. Kommittéer 
 
Avel  
 

• Utvärdering av ögonlysning diskuteras fortfarande i AK. Ellinor har inget nytt att 
redovisa där.  
 

• Sammanställning och svar till SKK gällande SRD-enkäterna 2017. Ska vara 
inskickat nu. Ellinor dubbelkollar. 
 

• Sammanställning av resultat för hälsoenkät klar och inskickad till CB3. Kommer 
upp på nya hemsidan.  
 

• Ak har skickat svar gällande skrivelse om avelsindex då vi svarat att det ej finns i 
vår ras, utan det får man själv leta via avelsdata och hunddata där officiell 
information finns redovisad.  
 

• Finns ett förslag att bygga upp gentest för PRA för skälig kostnad för vår ras från 
företag som jobbar med forskning. AK ska ta ett telefonmöte för att diskutera 
frågan.  

 
Utställning 
 

• Vinterspecialen i Kalix, 2019-04-13 
Lisa Molin dömer.  
Domarkontrakt påskrivet. Arrangörerna i Kalix ordnar med domartransport och 
boende och även allt kring ringsekreterare. Inbjudan ska in i CB nr 4. 
 

• Stora CC 2019. 
SÄKK har meddelat att de sköter kontrakt, flyg, transfer och boende för våra 
domare. Vi ska undersöka om man kan ändra starttiden till senare eftersom det 
är en fredag.  
 



• Vinterspecial i Kalix 2020 
Ansökan om lördag 14 mars 2020 är inskickad. 

 
• Stora CC 2020  

Ansökan om Gränna 4-5 juli 2020 är inskickad. Vi ska börja fundera på domare.  

 
• Ansökan om utställningar 2021  

Dessa ska vara SDHK tillhanda senast 31/12.  

 
• Vi ansöker om 20 mars 2021 för Kalix. 

 
• Vi ansöker om stora CC 2012 19-20 juni i egen regi. Vi kollar vidare på plats som 

kan vara aktuellt under november.  
 

• 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.  
 

• Efterlysning om personer till utställningskommittén ska in även i CB i nästa nummer 
då vi önskar fler som vill hjälpa till.  
 

 
11. Aktivitetsombud  
Inget nytt att rapportera 
 

12. Raskonferens  
Vi tar fram olika förslag på ämnen att ha till raskonferens. Målsättning att ha den under 
2019.   
 

14. Årsmöte  
Är bokat i STOKK’s bokat 23 mars kl 11.30. Vi bjuder på fika innan i vanlig ordning. Vi 
kommer att ansöka om en mötesordförande från SDHK. Inbjudan är skickad och 
kommer vara med i CB 4. Motioner ska skickas in via post till sekreterare innan 28 
februari.  
 

15. Chihuahuabladet 
Deadline för nr 4 var 1 november. 
Annonspriserna ändras från 1 januari 2019 istället för vad vi bestämt innan. Priserna 
uppdateras i CB och på hemsidan.  
 

16. Övriga frågor  
Ny vice ordförande beslutat att det blir Ellinor Klingborn Oldenvik, då Sonja Gertz 
avslutat sitt styrelseuppdrag. 
 
Hemsidan håller på att omarbetas med ny design och innehåll.  
 
Vi behöver hjälp med att bygga rasmontern på Stockholms hundmässa. Bemanningen 



lör-sön är klar. Lägger ut frågan vilka fler utanför styrelsen som kan hjälpa till att bygga 
montern. Nästa år har vi som ambition att förnya montern. Ska kolla vad vi kan ha för 
informationsblad i nytt format samt eventuellt nyckelring som vi kan dela ut på Stora 
Stockholm detta år. Ellinor kollar prisförslag och Sophie kollar förslag på layout.  
 
Vi kommer skicka in motioner enligt tidigare beslut till SDHK. Marlene kollar gällande 
tidigare skrivelse och ser om vi kan skicka in det eller om något behöver kompletteras.  
 
Tills nya hemsidan ska läggas upp ska vi städa bort lite gammal information, som 
rekommenderat valppris, som ej finns kvar sedan ett gammalt styrelsebeslut.  
 

17. Nästa Möte  
Nästa möte 2018-01-14 kl 19.00 

 
18. Mötets avslutande  
Möte förklaras avslutat 
 

Marlene Svegreus    Sophie Dillner 
Sekreterare     Justerare 


