
 

 

                             

 

 

 22-06-20 Protokoll digitalt styrelsemöte 

 kl:19.00 via Zoom 

Närvarande: 

Monica Andersson 

Göran Åkesson  

Petra Iwarsson 

Maria Bane 

Frida Tjernberg 

Sussie Andreasson Weiszbach  

Kikki Tiestö 

Josefine Cuevas Brodd (§8) 

Christer Lindahl (§4) 

Corinne Palm Kullberg 

Susanne Lexelius  

Lars Appelin  

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

§ 2 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkännes. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare. 

Petra Iwarsson valdes som sekreterare och Göran Åkeson som justerare jämte ordförande. 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkännes. 

 



 

 

§ 5 Inkomna handlingar 

• 220525 SKK CS protokoll nr3-2022 

• 220605 SSPK Utställningssamarbete 22024 

• 220607 SKK Utbildning för erfarna årsmötesordförande. 

• 220609 SKK Inbjudan handledarutbildning SKK´s uppfödarutbildning i 

studiecirkelform 24-25 september. 

§ 6 Ekonomi. 

Några utgående poster från Cupen har inkommit. 

Intäkter från medlemsavgiften har ökat i maj i jämförelse med samma månad förra året. 

§ 7 AU beslut 

§ 8 Styrelsefrågor 

• Aktivitetskommittén 

 

• Rallylydnadstävling 17/9 -22. 

Inför rallylydnadstävlingen behövs det köpas in priser. 

Agria och Olivers Petfood är sponsorer. 

Ev. kan styrelsemedlem finnas på plats under tävlingen. 

• Lägret 

             Det har inkommit anmälningar men vi hoppas på några fler. 

             Få anmälda till exteriörbedömningen, ska vi ändra det till en exteriörbeskrivning? 

• Cupen 

Diskussion förs gällande de domarförslag som Frida Tjernberg skickat ut till 

styrelsemedlemmarna. Frida tar kontakt med de domare vi diskuterar fram. 

Schnauzerringen har tagit kontakt och önskar ett samarrangemang med oss vid 

Cupen -23. Beslut tas att tacka ja till ett samarrangemang med Schnauzerringen. 

Offert har inkommit från First Camp och beslut tas att anta offerten. 

Beslut tas att datum för Cupen -23 är 27/5 (utställning) och den 28/5 (arbetande). 

 

• Avelskommittén 

 

Anteckningar från senaste telefonmötet kommer på mail inom kort. 

 

• Hälsogruppen  



 

 

Hälsogruppen har haft ett Zoommöte den 16/6 -22 och anteckningar kommer. 

 

Förfrågan har kommit från Norge om hantering av DNA-tester. Mailet 

vidarebefordras till Hälsogruppen. 

 

• Mentalgruppen 

Mentalgruppen och avelskommitén har haft ett Zoommöte och anteckningar kommer.  

Mentalgruppen redovisade ett halvårssammandrag.  

• 
Medlemsblad 

Nästa nummer kommer att ges ut efter midsommar. 

• Shopen 

Arbetsbeskrivning är utskickad och skickas nu till ansvarig för Shopen för synpunkter. 

§9 Övriga frågor 

• Statuter ”Årets hund” - arbetet kring detta pågår. 

• Samla dokument – webmaster har ordnat en DropBox där endast 

styrelsemedlemmar får åtkomst. Uppgifter skickas ut via mail. 

• Statuterna för årets ”Eldsjäl” - bordlägges till nästa styrelsemöte. 

• Trickhund - förfrågan om personer som kan jobba med Trickhund skickas ut till de 

som blivit godkända i nivå 4.  

• Utkast till den digital foldern ”Välkommen medlem” utskickad av Maria Bane - 

arbetet med foldern fortsätter under sommaren och tas sen upp på nästa 

styrelsemöte.  

•  Fysiskt möte - diskussionen runt en digital eller fysisk träff för styrelsemedlemmarna 

fortsätter. Förslag kommer att ha en digital träff till hösten och en fysisk senare. Ett 

preliminärt datum bestäms. 

Beslut togs att:  

• Beslut tas att tacka ja till ett samarrangemang med Schnauzerringen vid Cupen 2023. 

• Beslut tas att anta offerten från First Camp inför Cupen 2023. 

• Beslut tas att datum för Cupen -23 är 27/5 (utställning) och den 28/5 (arbetande). 

§10 Nästa möte 

30/8 -22 kl:19.00 via Zoom. 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande tackar alla deltagare och avslutar mötet. 

 


