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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
Ekonomisk rapport är klart inför årsmötet.
 
§10 Rapporter – Kommittéer
Inget att rapportera.

§11 Årsmöte 2021
Allt är klart inför årsmötet. Styrelsen beslutar att fastställa årsmöteshandlingarna som 
sekreteraren skickat ut.

§12 Domarkonferensen 2022



Camilla som är rasklubbens representant i arbetsgruppen som jobbar med att samla in 
Materiel till domarkompendiet har varit på möte angående domarkompendiet. 
styrelsen har haft kompendiet för påseende mellan mötena och avgett yttringar 
skriftligen som sammanställts av Camilla. Styrelsen är eniga om att det är ett jättefint 
kompendie som våra domare plockat ihop, innehåll i text å bilder är bra och väldigt 
fint gjort. Styrelsen uppmärksammade framförallt att det var positivt med tydlig 
koppling mot de polara egenskaperna. Kompendiet bygger i stort på redan fastställda 
texter från RAS och tidigare domarkompendier, så egentligen inte så mycket att tycka 
om i de olika formuleringarna. Enbart mindre justeringar kan göras framledes. Tanken
är att kompendiet skall vara klart i slutet av sommaren.

Monika som är rasklubbens representant vid kommande konferens och ansvarig för 
kommunikationen med vår huvuddomare har fått i uppdrag av styrelsen att ta 
ytterligare kontakt och förankra och planera inför presentationen av rasen med 
huvuddomaren. Framledes jobbar Monika vidare med sitt uppdrag och kommer 
rapportera till kommande styrelse.

§13 Övriga frågor
Inga

§14 Nästa möte

§15 Mötets avslutas

___________________________ ______________________________
Ordförande Camilla Nyström Sekreterare Monika Berglöf

__________________________
Justerare Elisa Perkiö


