
 
 
Datum: 20 augusti 2015 
Tid: 19.00 
Plats: Skypemöte 
Närvarande: Camilla Nyström, Emma Månsson, Sara Jonsson, Michael Berglöf, 
Helene Werner, Lotta Johansson och Karin Olsson 
Frånvarande: Linda Almquist och Lars Jämtsved.   
Ordförande: Camilla Nyström 
Sekreterare: Emma Månsson 

 
 
§1. Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§2. Val av justeringsperson 
Sara Jonsson 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 
Diverse skrivelser från SKK för kännedom, bl a forskningsnyheter. 
 
§7. Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser. 
 
§8. Bordlagda frågor 
§8.1 Återbetalning DP10 bordläggs till nästa möte.  
Ekonomiansvarig informerar det är klart och utbetalt. 
 
§9 Ekonomisk rapport 
Inget nytt att rapportera.  
 
 
§9 Rapporter – Kommitéer 



Utställningskommitté –  Anmälningar till Visseltofta har börjat inkomma. Annars 
inget nytt att rapportera. 
Ungdomskommittén – Inget nytt att rapportera. 
 
§10 Översyn meriteringsregler 
Fortsatt arbete med meriteringsreglerna.  Nästa steg i processen är att ämnet ska tas 
upp på SPHK C arbetshelg.  
 
§11 NY organisation 
Fortsatt arbete med NY organisation. SPHK C har för avsikt att lägga diskussionen 
omkring ny organisation på deras arbetshelg. Styrelserepresentant tar med sig 
medlemmars synpunkter som inkommit via enkäten.  
 
§12 HD-index 
Utbildning kommer att vara lördagen den 7 november 2015. Rasklubben har för 
avsikt att skicka en eller två styrelserepresentanter.  
 
§13 Valpförmedlingen 
Webmaster tar kontakt med valpförmedlaren för att se hur arbetet går. 
 
§14 Visseltofta.  
§14a  Spridas i olika sociala medier 
Styrelsen beslutar att de ska hjälpa till och sprida evenemanget.  
§14b Styrelserepresentant närvarande? 
Lotta Johansson kommer eventuellt vara på plats.  
 
§15 Furudal 
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till arbetshelgen.  
 
§16 Arbetshelg SPHK C 
Camilla redovisar dagordningen för helgen.   
 
§17 Arbetshelg  
Inget nytt att rapportera 
 
§18 Rekommenderat valppris 
Det har uppmärksammats att det är stort spann på priser som ligger ute för försäljning 
på internet. Styrelsen beslutar att det vore klokt att förtydliga det pris som ligger som 
riktlinje på hemsidan. 
 
§19 Omnämna enskild person i medlemsportalen 
Styrelsen vill poängtera att vi enbart diskuterar sakfrågor på medlemsportalen och 
aldrig personer. Detta går att läsa om i medlemsportalens regelverk.  
  
§20 Översyn av kommittéer på hemsidan 
Hemsidan skall ses över och uppdateras. 
 
§21 Utbildningar 
Grundutbildning avelfunktionsutbildning den 10-11 oktober 2015.  
Avelskonferans den 22 november 2015 



 
§23 Monter hund 2015 
Ordförande tar med till frågan till SPHK Cs arbetshelg om vem som är 
sammankallande i år.  
 
§ 24 Barmarksmeritering 
Styrelsen godkänner meriteringsförfrågan men ber Mälardalen utlysa en 
sammanslagen klass för stilarna kickbike och vagn för att säkerställa konkurrens och 
meriteringsunderlag, samt för att tillgodose önskemålen från så många medlemmar 
som möjligt.  
 
§24 Genomgång av aktivitets-/ärendelistan. 
Inget nytt att rapportera.  
 
§25 Övriga frågor 
Inga 
 
§26 Nästa möte 
Arbetshelgen 26-27/9 2015.  
 
§27 Mötet avslutas 
20.20  
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Ordförande Camilla Nyström 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Sekreterare Emma Månsson 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Justerare Sara Jonsson 


