
Styrelsemöte 18/1- 2010 

Närvarande: Anneli Jönsson, Helene Larsson, Eva Skullman, Linda Almquist, 

Camilla Dehlin-Johansson och Kjell Jonsson  

Anmält förhinder: Helene Werner, Peter Bengtsson 

1. Mötet öppnas 

2. Till mötesordförande valdes Anneli Jönsson 

3. Till mötessekreterare valdes Linda Almquist 

4. Till justerare valdes Helene Larsson 

5. Dagordningen fastställdes 

6. Föregående protokoll  

Protokollet hade inte hunnit skrivas ännu. 

7. Rapporter 

a)  Domarkompendiet 

Domarkompendiet är nästan klart och även om inte alla är nöjda med allt gällande bilder mm 

så godkändes kompendiet. 

Innan det sänds till tryckning skall vi få klart från domaren om rasklubbens äganderätt på 

kompendiet. 

b) Domarkonferensen  

Vi bildade en arbetsgrupp som skall ha egna protokollförda möten om domarkonferensen 

och i arbetsgruppen ingår: Anneli Jönsson, Eva Skullman och Kjell Jonsson. 

Det diskuterades hundar, förare till spannen av olika slag samt boende mm.  

Arbetsgruppen fortsätter att arbeta med detta och rapporterar bara om arbetet till styrelsen. 

 

8. Nya ärenden 

a) Hemsidan 

Ny webmaster är hittad som tar över arbetet omgående. Linda meddelar nya och 

gamla webmaster om att det är klart och fixar så de nya uppgifterna kommer till nya 

webmaster. Vi tackar Anneli Figaro för det arbete hon gjort och välkomnar Pernilla 

Wickström. 

b) Startlistan Furudal 

Några mindre saker angående startlistan i Furudal diskuterades. 

c) Årsmöteshandlingar 

Vi beslutade att inte meddela vilka årets hundar är i de årsmöteshandlingar som 

läggs på internet. Detta då vi vill hålla dem hemliga tills priserna för detta ges ut efetr 

middagen i Furudal. 

I originalhandlingarna som kommer finnas på årsmötet kommer det givetvis att stå. 

Alla årets hundar är uträknade och klara. 

d) Domarhjälp 

Då domarna vill ha lite hjälp med att hitta när de kommer funderades det ut på vem 

som kunde göra detta. Helene Larsson kontaktar och frågar om detta. Det är viktigt 

att det inte är någon som äger eller ställer ut hund. 

e) HD statistik 

Linda jobbar på med HD statistiken som vi skall ha till uppfödarmötet. I dags läget är 



det över 50% av våra uppfödare med kullar födda 000101 – 081231 som inte har så 

många röntgade att de håller RAS. En fråga att ta tag i på uppfödarmötet. Linda 

uppdaterar listan tom 100131. 

9. Övrigt 

Inga övriga punkter denna gång 

10. Nästa möte 

Nästa möte blir årsmötet i Furudal. 

11.  Mötet avslutas 

Anneli tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

________________________  _________________________ 

Ordförande : Anneli Jönsson  Sekreterare: Linda Almquist 

 

 

______________________ 

               Justerare: Helene Larsson 


