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Närvarande; Annette Persson, Ordförande, Amanda Malm Vice 
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Sabina Andersson, ledamot,  
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________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare 

 

 ________________________________               ________________________________  

Justerare, Annette Persson, Ordförande              Justerare, Sabina Andersson, Ledamot 

 

§1. Mötet öppnas. 
Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till Justerar valdes Sabina Andersson, Ledamot jämte Ordförande, Annette Persson. 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 

 

§4. Förgående mötes protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
§5 Utredning av klubb funktionärer 
Brevet är inskickat sen 1 månad tillbaka nu väntar vi besked från SKK. 
 
6. Inkommande skrivelser. 
 §6a) Div info SSPK/SKK  
 
§6b) Inkommit från SSPK ang handbok för förtroende valda samt funktionärer. 
Alla i styrelsen ska läsa igenom detta och inkomma med ändringar till Sekreterare Catharina 
Holmberg Kivinen 
 
§6c)  Medlem som frågat om anmälan/betalning inkommit till rasspecialen 

Annette har besvarat att anmälan har inkommit, men inget svar från kassör om betalning. 
 
§6d) Medlem som vill avanmäla sin hund till rasspecialen, men som undrar om det går 
att anmäla en annan hund för pengarna istället för att få återbetalning. 
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen har besvarat att det var ok.  
 
§6e) Medlem som vill ha tillbaka medlemsavgiften, var i kontakt med klubben redan i 
mars och blev hänvisad till SKK. 



Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen kontaktade SKK ang detta och fick till svar, att hade 
personen kontaktat SKK redan i mars hade det inte varit något problem att betala tillbaka 
avgiften. 
§6f) Medlem som haft problem att anmäla till rasspecialen. 
Man har haft problem att anmäla till rasspecialen via mobilen eller surfplatta med att knappen 
inte har funnits när man ska avsluta. Vi får se över anmälningssidan till nästa år. 
  
§6g) Medlem som inkommit om en hund som fått diagnosen vitreusdegeneration, som 
vill att vi ska skriva om detta på klubbens hemsida och hur vår klubb ställer sig till 

detta? Vi svarar medlem så här ang hund som fått ögonsjukdomen vitreusdegeneration, så 

finns det idag inget avelsförbud från SKK eller veterinär, det har förekommit vissa fall och 
klubbens RAM grupp är kontaktade att hålla koll på detta om det skulle komma fram fler 
hundar med denna sjukdom. Vi som klubb kan alltså inte göra mer och för att annonser på 
klubbens täckhundslista så gäller detta: Ögonundersökt med resultatet UA och/eller med 
anmärkning som inte medför rekommenderat avelsförbud enligt veterinär. 
 
§7.  Utgående. 
7a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 6 – a, b,c,d,e,f,g 
 
§8. Rapporter. 
 
8a) RAM Gruppen/ Protokoll från möten?  / Arbeta fram nytt på hemsidan gällande 
kategori Hälsa / Rapport Sandviken/ Försäkringsbolagen / Hälsoenkät 
Tyvärr var Patrik Ragnarsson uppbokad till höstens medlems/uppfödarmöte men finns 
tillgänglig till våren, Elisabeth pratar med honom för tider till våren. Förslag till höstens 
medlems/uppfödarmöte hitta veterinärer som kan ögon och leder. Fortfarande ingen rapport 
från Sandviken. RAM gruppen får i uppdrag att jobba fram ny text till hemsidan på kategori 
hälsa. RAM ska även inkomma med 2 eller fler som vill åka till SSPK avelskonferans i 
Västerås, rasklubbarna har fått beviljat bidrag från Arla Albins fond. 
  
8b) Pinnebladet  
Styrelsen beslutar att öppna upp Pinnebladet för alla. Sekreterare kontaktar Daniel för att se 
hur mycket han har fått in, beroende på hur mycket eller lite skjuter vi fram sista dag för 
inlämning av material till direkt efter rasspecialen. Daniel kommer även få Publisher för att 
kunna göra tidningen, vi använder oss då av office personal till en kostnad av 649kr, detta 
gör att man kan skifta med flera användare. 
 
8c) Tävlingskommittén  
Uppdatera mer om Rallylydnad och agilityn på facebook. Raspecialen går enligt planerna, 
rosetter är beställda, pokaler är beställda till vinnarna allt är i sin ordning. 
 
8d) Rasspecialen  
Tårta är beställd av Kajsa Sundqvist, Maj Flodin håller i minglet med snittar och dricka, 
middagen är helt klart med Lotta. Katja Koho tar över som lekledare för middagen. 
 
8e) Sponsoransvarig 
Har nu börjat få in sakerna men väntar fortfarande på några till, har påbörjat listan för 
nummerlappslotteriet och kataloglotteriet. Chippet kommer sponsra alla klasser och de 
placerade hundarna i ringen. 
 
8f)  Kassör 
Rapport för första halvåret, klubben går plus. Styrelsen godkänner fakturan för Mirka Försti 
men kommer påpeka gällande påminnelse som klubben fått betala extra för, vilket styrelsen 
ser att hon drar av vid nästa fakturering. 
 



8g) Viltspårskommittén  
Troligtvis om vi får till domare så blir viltspåret helgen den 17-18 september. 
 
§9 Uppdrag  
Inga uppdrag 
 
§10. Övriga Frågor. 
Medlemskap gällande middag på rasspecialen, personer har anmält fast man inte har 
medlemskap i klubben, styrelsen godkänner att familjemedlemmar/fodervärdar osv som inte 
är medlem i klubben inte behöver ha medlemskap för att delta på middagen under jubileumet 
2016. 
 
§10. Nästa möte. 
Den 5 September kl. 20.00 
 
§11. Mötet avslutas. 
Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag 


