
Datum: 20210530
Tid: 20.00
Plats: AU möte per telefon
Närvarande: Camilla Nyström, Monika Berglöf, Helene Werner ( AU:t utgör en majoritet av 
styrelsen.)
Anmäld frånvaro: 
Oanmäld frånvaro: 
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Monika Berglöf

 
§1 AU mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 
§2 Val av justeringsperson
  ordförande och sekreterare väljs att justera protokollet.
 
§3 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
 
§4 Föregående protokoll
AU godkänner föregående protokoll
 
§5 Genomgång och avstämning inför överlämning till kommande styrelse 

Det digitala årsmötet är genomfört och nu väntar vi på att få det justerade protokollet. 
När protokollet är justerat lämnas verksamheten över till pågående styrelse. 
Sekreteraren informerar att SKK har en handläggnings tid på detta på runt 2 veckor.

Ett kort AU möte hålls i syfte att stämma av vad som behöver göras inför en bra 
överlämning till kommande styrelse.

Sekreteraren skall skanna in de kontrakt som finns med domare inför 1 styck utställning 
samt med huvuddomaren inför SPHK exteriördomarkonferans 2022.

Kassören har inget att lämna av till kommande styrelse då hon sitter kvar och tar med 
sig sitt arbete in i vidare styrelsearbete.

Ordförande informerar att hon fått slutversionen av domarkompendiet i början av 
helgen från Annica och Arvid. Våra domare som konstruerat kompendiet har tagit del 
av styrelsens tidigare åsikter och tankar inför slutjusteringen av kompendiet. 
Samojeds kompendie är nu färdigt och projektet är slutfört för rasklubbens del. AU 
tittar gemensamt igenom kompendiet och konstaterar att det är samma innehåll som 
det utkast som styrelsen tidigare beslutade att godkänna. Dock finns ytterligare några 
bilder tillfört kompendiet som AU anser inte inverkar på det beslut styrelsen tidigare 
tagit, att godkänna kompendiet. AU beslutar att godkänna slutversionen av 



kompendiet och sända det till SPHK C för vidare hantering och fastställande. AU 
konstaterar också vilket fantastiskt arbete domarna lagt ner på detta. 

§6 Mötets avslutas

___________________________ ______________________________
Ordförande Camilla Nyström Sekreterare Monika Berglöf


