
	  
	  
Datum: 2015-05-18 
Tid: 18:33 
Plats: skypemöte 
Närvarande: Camilla Nyström, Emma Månsson, Helene Werner, Linda Almquist, 
Lars Jämtsved, Lotta Johansson och Karin Olsson 
Frånvarande: Michael Berglöf, Helene Werner och Sara Jonsson 
Ordförande: Camilla Nyström 
Sekreterare: Emma Månsson 

	  
	  
	  
§1. Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§2. Val av justeringsperson 
Lotta Johansson väljs jämte ordförande att justera protokollet. 
 
§3. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkänns. 
 
§4. Föregående protokoll 
Styrelsen godkänner föregående protokoll. 
 
§5. AU-beslut 
Inga AU-beslut 
 
§6. Inkomna skrivelser 
Diverse skrivelser från SKK för kännedom, bl a forskningsnyheter. 
 
§7. Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser 
 
§8. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor 
 
§9. Ekonomisk rapport 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte. 
 
§10. Rapporter – kommittéer 



Inget nytt att rapportera.  
 
§11. Översyn meriteringsregler 
Inget nytt att rapportera. 
 
§12. NY Organisation 
Styrelsen har tagit del av enkätresultaten, och kommer ta med sig medlemarnas 
önskemål till SPHK C. Styrelsen tackar för medlemarnas deltagande. 
 
§13. HD-Index 
Inget nytt att rapportera.  
 
§14. Valpförmedlingen – ny representant och justering av blanketter 
Kontakt mellan nuvarande och framtida valpförmedlare har upprättats.  
 
§15. Visseltofta 
Inget nytt att rapportera.  
 
§16. SPHK C Årsmöte 
Camilla och Linda åker på SPHK C årsmöte.  
 
§17. Regler medlemsportalen 
Reglerna för medlemsportalen behöver uppdateras. Medlemsportalen är inte en 
försäljningssida. Emma ser över reglerna för medlemsportalen. 
 
§18. Arbetshelg 
Styrelsen preliminärbokar den 26-27 september 2015 för arbetshelg. Arbetshelgen 
kommer vara hemma hos Camilla i Bålsta.  
 
§19. Återbetalning DP10 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte 
 
§20. Genomgång av aktivitets-/ärendelista 
Genomgång av aktivitetslistan. 
 
§21. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§22. Nästa möte 
17/6 kl 18.00 
 
§23. Mötet avslutas 
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Ordförande	  Camilla	  Nyström	   	   	   Sekreterare	  Emma	  Månsson	  
	  
	  
	  



	  
__________________________________	  
Justerare	  Lotta	  Johansson	  
	  


