
Styrelsemöte 20190115  
Telefonkonferens 
 
Deltagande: Björn Hellström, Janina Timerdal Eriksson, Catrin Welin, Eric Welin, 
Helene Nilsson, Jenny Hull, Pernilla Simonsbacka, Sophie Dillner, Ellinor Klingborn 
Oldenvik 
 

1. Mötets öppnande  
 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordning  
 
Godkändes av samtliga  
 

3. Val av sekreterare  
 
Marlene Svegreus 
 

4. Val av justerare  
 
 
Helene Nilsson 
 

5. Föregående protokoll/uppdragslista  
Protokoll från 2018-11-05 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

6. AU-beslut 

Inga Au-beslut tagna.  
 

7. Inkomna skrivelser 
 

1. Inkommande mail från Kicki Pettersson med åsikt gällande ordförandes 
uttalande i sociala media. Hon har även skickat mejl angående fråga hur det blivit 
med vägning på utställning enligt motion som godkändes på mötet, samt vad 
styrelsen kommit fram till gällande rekommendation av ögonlysning och dess 
fortsatta vara eller icke.  

2. Påskrivet kontrakt från Ilva Kubasova för Stora CC 2020. 
3. Mail från SDHK om underskrivet samarbetsavtal för Tågarp 2019 som inte 

returnerats till dem. 
4. Inbjudan från SKK till grundkurs i föreningsteknik. 

 

8. Utgående skrivelser 
 

1. Svar till Kicki Pettersson på inkommande skrivelse där vi informerat att vi 
skickat vidare motionerna till SDHK och lämnat över uppdrag till AK gällande 
vidare undersökning av ögonlysningsstatistik och hur vi tar det vidare. 



2. Ansökan om utställningar 2021. 
3. Domarkontrakt för Stora CC 2020 till Ilva Kubasova och Gabriella Carlid. 
4. Vi har skickat motion om certstop och vägning till SDHK för dem att behandla på 

deras fullmäktige. 
 

9. Ekonomi  
 
Ekonomin under kontroll och fortsatt god. Björn och Pernilla tar fram ekonomirapport 
för 2018 och budget för 2019 inför årsmötet.  
 
 

10. Kommittéer 
 
Avel  
 

Vi har fått information från AK som nu har gjort en analys av ögonlysning för 2017 och 
2018 utifrån de resultat som finns på avelsdata. De kommer fortsatt kolla på hur man 
kan ta fram ett gentest för PRA. Man önskar fortsatt nordiskt samarbete, sponsra till 
ögonlysning för hundar över 8 år, använda ordval ”uppmuntra” till ögonlysning, istället 
för ”rekommendation”.  
 
Styrelsen vill fortsatt ha kvar rekommendation tills vi har ett bättre underlag än det som 
finns i Sverige, eftersom vi anser att det inte finns tillräckligt många som är ögonlysta för 
att kunna ta beslut att ändra något, samt att det går emot den linje våra grannländer 
Finland och Norge jobbar för. Ellinor kontaktar klubbarna i Norge, Finland och Danmark 
gällande ögonlysning för att se hur resultat ser ut där. Det kan vara en god indikation 
eftersom de jobbar med samma gen pool och har ett större underlag att utgå ifrån. 
 
Sammanställning och svar till SKK gällande SRD-enkäterna 2017 är inskickat av AK.  
 
 
Utställning 
 

• Vinterspecialen i Kalix, 2019-03-13 
Anmälan öppnade i början av januari. Arrangörerna i Kalix tar fram ett 
prisförslag på rosetter och pokaler som ska stämmas av med styrelsen innan 
beställning. Vi har lagt ut inbjudan och information hur man anmäler på webb 
och Facebook. Inbjudan finns även i julnumret av Chihuahuabladet.   
 

• Stora CC 2019 i Borås 28/6. 
Utställningskommitténs arbete börjar efter årsmötet i mars. Allt är avtalat och 
klart med SÄKK och SDHK. 
 

• Vinterspecial i Kalix 2020 
Ansökan om lördag 14/3 2020 är godkänd.  

 
• Stora CC 2020  

Ansökan om Gränna 4-5/7 2020 är godkänd. Ilva Kubasova och Gabriella Carlid 



är inbjudna som domare och har tackat ja. 

 
• Ansökan om utställningar 2021  

Ansökan om Vinterspecial i Kalix och Stora CC är inskickad till SDHK. 
• Francesco Cochetti har fått en preliminär förfrågan för 2021 då han blev 

tillfrågad redan 2020 men ej kunde då. Vi avvaktar godkännande av datum innan 
vi kan skicka formellt kontrakt.  

 
• Tre personer har hört av sig med intresse av att jobba i utställningskommittén. Vi 

har meddelat dem att vi återkommer då arbetet med Stora CC startar upp. 
 

• Vi planerar att ta in sponsring för pokalerna inför nästa special. Vi ger i uppdrag till 
utställningskommittén att ta fram ett förslag på pokaler och hur vi ska lägga upp 
detta inför Stora CC 2019.  
 

• Ellinor kommer att gravera statyer som skulle ut till BIR/BIM på Stora CC 2018, samt 
graverar kommande års vinnarstatyer.  
 

11. Aktivitetsombud  
 
Vi har ett nytt ombud i Göteborg som kommit igång med en rad aktiviteter redan. De 
aktivitetsombud som jobbar nu vill också fortsätta under 2019.  
 

12. Raskonferens  
 
Det blev ingen raskonferens 2018. Vi hänskjuter planeringen av 2019 års raskonferens 
till den nya styrelsen. 
 

13. Årsmöte  
 
STOKK bokat 23/3 kl 11.30.  
Inbjudan är publicerad i Chihuahuabladet, på hemsidan och CC’s Facebook. 
Ordförande ansvarar för verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019. 
 

14. Chihuahuabladet 
 
Styrelsen har beslutat om att ta redaktörskapet för CB nr 1, då de tidigare redaktörerna 
meddelat oss att de avsäger sig uppdraget. Ena redaktören återkom sedan med en 
kravlista för att fortsätta sitt jobb, som röstades ner av styrelsen. Styrelsen tar 
uppdraget för att säkerställa att CB1 kommer ut enligt utgivningsplanen. Övriga 
redaktionsmedlemmar har fått frågan om att fortsätta. Planeringen av CB1 ska startas 
omedelbart. 
 
Det har kommit till kännedom att allt klubbens material som funnits i Dropbox 
försvunnit och styrelsen undrar vad som hänt. Vi kommer att kontakta tidigare 
redaktörer för att få svar.  
 

 



15. Övriga frågor  
 
Uppdaterat webb med aktuella stadgar från SDHK som bifallits på tidigare årsmöte.  
 
Styrelsen beslutar att fortsätta ge subventionering av ögonlysning till hundar över 8 år.  
 
Ellinor beställer rosetter till 1-3 för de olika topplistorna, samt kollar med Pjär Norén 
om han fortsätter att göra diplom. De ska skickas ut digitalt detta år.  
 
Ordförande inser att han gjort fel då han kommenterat en enskild medlem på Facebook i 
somras och vill be om ursäkt för detta.  
 

16. Nästa Möte  
 
Måndag 4/3-19 kl. 19.00 
 

17. Mötets avslutande  
 
Möte förklaras avslutat 
 

Marlene Svegreus    Helene Nilsson 
Sekreterare     Justerare 


