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§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 
§2 Val av justeringsperson
Elisa 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
 
§8 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
 
§9 Ekonomisk rapport
 Helene har påbörjat budget.

§10 Rapporter – Kommittéer

Utställning-Flytta Degerberga till September? Styrelsen är oense men majoriteten i 
styrelsen är för en flytt.

Rassklubben fick tillbaka RAS från SKK som önskade redaktionella justeringar och 
förenklingar i textmassan. Styrelsen har arbetat med detta mellan mötena. Ordförande 



tog på uppdrag av styrelsen kontakt med SKK representant som granskat RAS för att 
stämma av vad som behövde göras. Efter att samverkat med SKK och fått hjälp med 
de justeringar som behövde göras delgav ordförande styrelsen ett nytt utkast. Både 
rasklubbens styrelse och SPHK fick möjlighet att tycka till och det som var av 
redaktionell karaktär fixades och redigerades. Styrelsen fick det åter för påseende och 
informerades att det var SKK som gett oss en kort tidsfrist på några dagar att titta 
igenom det sista. Därefter skickades RAS åter till SKK som granskade det när AK 
hade möte och återkom till rasklubben med besked om att det var godkänt och 
tummen upp men att del 1 och 2 behövde läggas i ett gemensamt dokument då SKK 
ville ha det så. SKK lovade också att fastställa det officiellt mellan mötena så fort det 
digitala var fixat. RAS återsänt till SKK för fastställande. Inga sakförhållanden har 
ändrats i RAS i samband med denna redaktionella justering som SKK begärde.  

§11 Fodersponsor
Vi har inte fått någon respons alls från Olivers.

§12 Furudal 2021 check och kontroll
Allt klart.

§13 Domarkonferensen
De har haft möte om domar kompendiet och inget nytt fanns att rapportea. Styrelsen 
beslutar att Monika som rasklubbs representant ska ta kontakt med domaren för att 
skapa en god relation mellan klubben och domaren. 
Diskussion hur ser vi på bedömningen i ringarna i förhållande till tidigare 
domarkonferens 
- Gav konferensen någonting? Styrelsen diskuterade utfallet av föregående konferens. 
Ordförande sammanställer och skickar vidare till Annica Uppström som 
sammanställer kompendiet.

§14 Bilder på årets hundar på hemsidan
Vore det bra om vi fick tillbaka bilderna på årets hundar. Är det någon som kan tänka 
sig att kolla upp det. Helene börjar spåna lite.

§15 Årsmöte 2021
Vi diskuterar hur vi gör med årsmötet med tanke på Corona läget. Vi återkommer i 
frågan.

§16 Övriga frågor
Inga

§17 Nästa möte
25/3-21

§18 Mötets avslutas

___________________________ ______________________________
Ordförande Camilla Nyström Sekreterare Monika Berglöf



__________________________
Justerare Elisa Perkiö
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