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§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 
§2 Val av justeringsperson
Anneli Jönsson väljs jämte ordförande att justera protokollet.
 
§3 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
 
§4 Föregående protokoll
Styrelsen godkänner föregående protokoll
 
§5 AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
 
§6 Inkomna skrivelser
Monika går igenom inkomna mail.
 
§7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser
 
§8 Bordlagda frågor
Januari protokollet läggs till handlingarna.
Svar till medlem är under arbete.
Gemensam målbild är under arbete
 
§9 Ekonomisk rapport
Det ser bra ut.
 
§10 Rapporter – Kommittéer
Utställningskommiteen – Annelie berättar att Degeberga utställningen redan är flyttad
och bokat i April 2021 i samarbete med SPHK
södra och att detta är justerat och klart mot SKK. Vid föregående möte bad styrelsen 
om mer information om en eventuell flytt av Degeberga arrangemanget innan 



styrelsen kunde ta ställning och fatta beslut i frågan. Styrelsen pratar om domare inför
Degeberga 2021.
Valpförmedlingen – Inget nytt att rapportera.
Avelrådsrepresentant- Inget nytt att rapportera. 
Meriteringsekretarare – Inget nytt att rapportera
Meritering barmark- Lite långt mellan starterna. Banan var tuff, mycket backar, 
guppigt, större stenar på några ställen, folk visade ingen hänsyn runt om banan, det 
gick folk på banan. Varvningen gick skapligt men upplevdes problematiskt av 
förarna. Vore bra med jämnare underlag. Många hundar fick problem med tassarna 
pga asfaltsunderlaget. 
RAS kommiten – Jobbar och sammanställer de önskemål som inkommit från 
medlemmar och uppfödare. Mycket av arbetet ligger i att bevara det vi har men 
förbättra och förenkla för dem som läser det. En remissutgåva skall förhoppningsvis 
vara klar till efter årsskiftet nån gång. 
Meriteringsgruppen och regelöversynen – De har haft en arbetshelg där de diskuterat 
meriteringsreglernas revidering. Även detta arbete handlar om att ta vara på de idéer 
och åsikter vi fått in från medlemmarna genom den enkät som alla har haft möjlighet 
att svara på, samt att de justeringar som görs skall vara små och syfta till att förbättra 
ett redan välfungerande regelverk. SPHK är tydlig i sina riktlinjer kring syftet med 
meriteringarna och att det är rasernas bevarande i egenskaper som g´här skall testas 
och arbetas med.

§11 Årsmöte kloten 
Monika kollar upp matalternativ. Lokal för mötet är klart. 
Tid för årsmötet 16.00

§12 Fodersponsor 
Anneli har vid sittande möte nu mailat till fodersponsor för vidare info inför Furudal 
hur samarbetet med vår sponsor skall komma ut till våra medlemmar. Vår sponsor har
bl.a ett bra erbjudande till våra medlemmar och uppfödare som Anneli och 
fodersponsorn tillsammans skall komma fram till hur det skall presenteras för våra 
medlemmar. 

§13 Furudal 
Vi går igenom om vi har något nytt. Vi jobbar på med sponsorer. Vi startar upp ett 
nytt instagramkonto.

§14 Minnesanteckningar uppfödarmöte Furudal 2019 
Det har kommit till styrelsens kännedom genom mötessekreteraren att de tyvärr ha 
blivit förlagda varför vi inte kan förmedla dem till medlemmar och uppfödare. Detta 
innebär också att dessa anteckningar inte kan ligga till grund för vårt arbete med RAS 
då arbetsgruppen inte heller fått ta del av dem.

§15 Årsbok och stambok 
Vi beslutar att lägga det som en fråga till medlemmarna i kommande medlemsbrev.

§16 Domarkonferens



SPHK håller på att kolla upp kostnader mm. Vi pratar om att den arbetande delen är 
viktig att visa domarna. I Januari bör det komma beslut från SKK.

§17 Övriga frågor
Styrelsen diskuterar ras och klubb frågor

§18 Nästa möte 
17/12-2019 20.00

§19 Mötets avslutas

___________________________ ______________________________
Ordförande Camilla Nyström Sekreterare Monika Berglöf

__________________________
Justerare Anneli Jönsson


