
 

 

                             

 

 

 22-10-03 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)  

Christer Lindahl  

Corinne Palm Kullberg 

Susanne Lexelius  

Lars Appelin  

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkännes. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare. 

Till sekreterare valdes Petra Iwarsson och till justerare Maria Bane jämte ordförande. 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkännes. 

 



 

 

§ 5 Inkomna handlingar 

• 220901 DPklubben SDPV 2023. 
• 220901 SKK Information från medlemsservice. 
• 220902 SKK SKK 2023 åker på turné – hjälp oss att nå medlemmar. 
• 220907 SKK Enkät från SKK´s utbildningskommitté. 
• 220912 SPK Påminnelse – inbjudan till hundrastorget vid SHM 2022. 

Vi är anmälda till hundrastorget SHM 2022. 
• 220913 SKK SKK i förmånligt samarbete med Styrelseportalen. 
• 220913 SKK Anmälan går ut om en vecka. 
• 220914 SKK Utbildning för certifierade utställningsarrangör, CUA den 8-9 september.  
• 220914 SKK Vidarebefordra till era rasklubbar. 
• 220916 SKK Utbildning av erfarna årsmötesordförande. 
• 220918 SKK Mentalkurs. 

Beslut tas att Yvonne Broberg och Maria Bane, från Mentalgruppen, går på denna 
mentalkurs. 

• 220919 SKK Digitala årsmöten. 
• 220923 SKK Påminnelse, SKK 2030 åker på turne. 
• 220923 SKK Utställning. 
• 220923 SKK Er inloggning på Köpahund.se 

Diskussion kring önskemål att byta bilder på Köpahund.se, de är inte en bra 
representant för vår ras. Vi tittar på bilderna och texten och fortsätter diskussionen 
på nästa styrelsemöte. 

• 220927 SKK Till er förtroendevalda 
• 220927 SKK SISTA CHANSEN ATT ANMÄLA- Inbjudan till hundrastorget vid SHM 2022 
• 220930 SKK Medlemsavgifter 2023. 

Beslut tas att låta medlemsavgifterna ligga kvar på samma nivå 2023.  
 

§ 6 Ekonomi 

Anmälan om företagsregistrering har inte lämnats in till Skatteverket. 

Poster har inkommit från rallylydnadstävlingen och lägret. 

§ 7 AU beslut 

AU-beslut togs gällande uppgradering av Zoom till Mentalgruppens webbinar. 

 

 

 

 

 



 

 

§ 8 Styrelsefrågor 

• Aktivitetskommittén 
 

• Trickhund 
 

              Ordförande har mailat och bett kommittén komma överens om ett datum för Zoom- 
              möte så att de kan diskutera vidare arbete med aktiviteten ”Trickhund”. 

 
Katarina Strömberg fortsätter att släppa in och godkänna trickhundar. 
 
Färdig text finns att skicka ut för att eftersöka fler som kan engagera sig i Trickhund. 
 

• Rallylydnadstävling 17/9–22 
 
Rallylydnadstävlingen i Södertälje 17/9 gick bra, allt gick som planerat. 
Många olika raser var representerade. Det var många fina priser från våra sponsorer, 
Olivers Petfood och Agria. 
 

• Lägret. 
 
Eftersom ansvarig, Kikki Tiestö, inte kunde delta under mötet fick vi en kort skriftlig 
rapport om att det var en lyckad aktivitet. Mer info kommer senare. 
 

• Cupen. 
 
Möte har varit mellan Dvärgpinscher, Pinscherklubben och Dvärgschnauzerringen 
eftersom de ska ha utställning samtidigt som oss under Cupen -23. 
Domare är klar till utställningen den 27/5 men domare till de arbetande grenarna 
den 28/5 är ej färdigt. 

 
• Avelskommittén  

 
Har haft ett telefon och ett Zoommöte. Protokoll kommer inom kort. 
 

• Hälsogruppen  

Hade ett webbinar den 28/9 om ”Agrias rasprofil”.  
• Mentalgruppen 

Efter webbinariet med Kenth Svartberg vill Mentalgruppen ta reda på mer om vår ras och 

dess mentalitet genom att skicka ut enkät till medlemmarna med frågor om deras hundar. 



 

 

 

• Shopen 

Diskussion förs om att ev. ta kort på de kläder som finns kvar i Shopen och lägga ut i det 

kommande medlemsbladet för försäljning. 

• Medlemsbladet 

Kommer ut inom kort. 

§9 Övriga frågor 

• Den 29/10 kl:10.00-15.00 kommer det att vara en styrelsedag via Zoom. Dagordning 
kommer- Diskussioner förs kring fysiska möten som t.ex. årsmötet och det 
konstituerande mötet. 

• Statuter ”Årets hund”- styrelsen godkänner de nya statuterna för ”Årets 
Noseworkhund”. Vi delar upp arbetet kring Årets hund inom styrelsen. Petra 
Iwarsson, Christer Lindahl, Josefin Cuevas Brodd, Sussie Andreasson Weiszbach, 
Corinne Palm Kullberg och Sussie Lexelius jobbar med ”Årets arbetande hund”. 
Monica Andersson, Göran Åkesson, Frida Tjernberg och Kikki Tiestö jobbar med ”Årets 
svenskfödda Dvärgschnauzer”. Ett möte den sker den 22/11-22 kl.19.00 för att starta 
upp arbetet och lära sig registrera resultaten. 

• ”Välkommen medlem”- Ett nytt förslag skickas ut när bilder är inlagda. 
• Statuter för ”Årets Eldsjäl”- Diskussion förs kring statuterna. Det bestäms att ändra i 

texten så att det blir tydligare vad som eftersöks för att kunna nomineras till ”Årets 
Eldsjäl”. Ordförande skickar ut ett förslag till ny text. 

• Hamiltonplaketten- Beslut togs att nominera den person som styrelsen diskuterat och 
anser vara värdig Hamiltonplaketten. Formulär fylls i skickas in senaste den 31/10. 

Beslut togs att:  

•  Yvonne Broberg och Maria Bane, från Mentalgruppen, får gå på SKK´s mentalkurs. 
• låta medlemsavgifterna ligga kvar på samma nivå 2023.  
• nominera en person som vi i styrelsen anser vara värdig Hamiltonplaketten. 

 

§10 Nästa möte  

Nästa möte är den 14/11-22 kl:19.00 via Zoom. 

§ 11 Mötets avslutande 

Mötet avslutas och ordförande tackar alla deltagare. 

 

 



 

 

Protokollförare 

 

 

 

Petra Iwarsson                                                              

 

Mötesordförande                                                       Justerare 

 

                                                             

 

Monica Andersson                                                      Maria Bane                                                                                                 


