
 

 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5 2022-08-22 
 
Närvarande: Marie Bergqvist, Amilia Wisell Helin t.o.m §10, Sven Norén , Carina Wallinder, 
Jennie Wisell, Elenore Larsson 
Deltog ej: Anette Bernandersson 
 
§1 Mötet öppnas. 

Ordförande Marie Bergqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Anmälan om övriga frågor samt godkännande av dagordningen. 

Till övriga frågor anmäldes utställningskommité och Topplistan sedan godkändes 
dagordningen. 

 
§3 Val av mötessekreterare och protokolljusterare. 

Till mötessekreterare valdes Carina Wallinder och Sven Norén valdes att justera 
protokollet. 

 
§4 Föregående protokoll. 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§5 Rapporter från ordförande, kassör och sekreterare. 

Ordförande: Inget särskilt att rapportera förutom det som framkommer under andra 
respektive punkter. Förutom planeringen av specialen har sommaren varit lugn. 
 
Kassör: Marie har fått info från kassören så hon rapporterar om det ekonomiska 
resultatet av specialen. Efter att kostnader för domare/ringsekreterare och div. 
andra utlägg dragits av så har vi ett positivt resultat på ca 8000 kr. Dock har vi i 
dagsläget ej ännu betalat avgiften till SGVK för deltagande hundar. 
 
Sekreterare: Inkommit medlemslista från Sv. Hundungdom och mail från Ingebjörg 
Agerup gällande nästa års special som vi önskar ha i samarbete med NOESK. 

 
§6 SGVK 

Ännu inget svar om vi får godkänt att flytta vår special 2023, Marie fortsätter att 
påtala för SGVK att det är viktigt med ett svar så fort som möjligt. 

 
§7 BOBTAIL 
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Extra numret av Bobtail som bara innehåller specialutställningen i Ransäter. Allt är i 
stort sett klart men vi väntar fortfarande på rapport från vår domare Charlott 
Sandberg som vi gärna vill ha med.  

 
§8 Hemsida/Facebook 

Under sommaren har det varit väldigt lugnt med uppdateringar på både fb och 
hemsida. Elenore har haft fullt upp inför specialen och inte hunnit med så mycket 
annat. Dock så publicerades resultat och bild från specialen så fort den var avslutad. 

 
§9 Utställning 2022 och 2023. 

 
OESS Ransäter 2022: Specialen genomfördes i strålande solsken. Vi hade 30 st 
hundar anmälda varav en nedklippt och 13 valpar. Alla är jättenöjda med 
genomförandet och Elenore får en stor eloge för alla fina priser hon ordnat. Allt 
fanns på listor så det var lätt att ta fram när hundarna var placerade i sina klasser. 
Enda smolket i bägaren är väl att Olivers inte såg till att vi fick några priser. Dom 
hade semester och då glömt bort oss vilket inte är ok då vi pga skrivet avtal inte får 
ha annan foderleverantör på vår utställning. Utförligare rapportering kommer i 
Bobtails utställnings nummer. 
 
OESS Special 2023: Vi måste bevaka och påminna om vikten av att vår önskan om att 
flytta specialen skickas in till SKK innan det är för sent. Planeringen fortsätter dock 
utifrån att vi får hålla vår special tillsammans med NOESK´s special i Morokulien. 
Hanne och Ingebjörg har inspekterat utställningsplatsen som ser jättefin ut. 
Möjlighet till boende finns också på platsen. NOESK har bjudit in en rasspecialist  att 
döma som också har tackat ja. 
Vi diskuterar olika förslag på domare bl.a utifrån de förslag vi fått in via en fråga vi 
ställde i utställnings katalogen. 
Följande förslag gavs: Claude Ritter, Heike Bilsheim, Mark James, Ray Owen, 
Christina Bailey, Paul Stanton, Ann Hodgson och Diane Anderson. 
Styrelsen beslutade att bjuda in Diane Anderson som är populär och bör locka en hel 
del utställare då hon skulle ha dömt årets special i Norge men fick lämna förhinder 
pga sjukdom. 
Amilia tar på sig att höra med FCI att det inte finns något förhinder att bjuda in 
henne som domare på vår special. Är det OK med FCI så hör Amilia av sig till Diane 
och frågar om hon är intresserad. Skulle Diane inte acceptera så kom förslag på att 
bjuda in Mark James. 
Amilia undersöker även om det är godkänt att vi använder samma ringsekreterare på 
både svenska och norska specialen så vi förhoppningsvis kan dela på den kostnaden.  
 
OESS Special 60-års jubileum 2024: Jennie's förslag är att vi ska hålla specialen 2024 
i Tvååker som har utställning 5-6 juli 2024. På det viset skulle man kunna ha 
möjlighet till tre utställningar. Jennie hör med BUS om det finns några domarlistor 
redan så vi kan se om det finns någon inbjuden domare som även vi skulle kunna 
använda. 
Marie meddelar att hon inte har hand om och ordnar middagen om det är en resväg 
på mer än två timmar för henne. En stor anledning till att vi har ett fint positivt 
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resultat på våra specialer är att Marie och hennes jobb sponsrar med en stor del av 
kostnaden för maten. Därmed kan vi erbjuda middag till ett bra pris som då ger ett 
fint tillskott till klubbens kassa. Har vi specialen i Tvååker måste middag 
ordnas/erbjudas på annat sätt.  
Vi diskuterade om det viktiga är att erbjuda många utställningstillfällen samma helg 
eller om vi ska prioritera att OESS fyller 60 år. 
Jennie och Amilia tar fram underlag till nästa möte gällande ev. special i Tvååker. 
Övriga i styrelsen tar också fram underlag för sitt förslag om detta är på annan plats 
än Tvååker. 

 
§10 Aktiviteter 2022. 

I dagsläget finns inget inplanerat men Marie och Amilia undersöker tid och plats för 
ev. promenader i höst. Elenore har påbörjat arbetet med årets julkalender. 

 
§11 Övriga frågor. 

Vi bestämde att vi publicerar Topplistan på vår hemsida. Amilia skickar 
informationen till Elenore. 
Vi pratade lite om det praktiska i att ha en separat utställningskommité som 
tillsammans med styrelsen kan jobba med framtida utställningar. Jennie meddelar 
att hon gärna jobbar i utställningskommitén vilket mottogs som mycket positivt av 
styrelsen. 
 

§12 Nästa möte. 
Nästa möte är 2022-09-21 kl. 19:30 

 
§13 Mötet avslutas. 

Ordförande tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 

 
 
 
Carina Wallinder    Sven Norén 
Mötessekretarare    Protokolljusterare 

 
 
 

 
Marie Bergqvist 
Ordförande 
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och frågar om hon är intresserad. Skulle Diane inte acceptera så kom förslag på att 
bjuda in Mark James. 
Amilia undersöker även om det är godkänt att vi använder samma ringsekreterare på 
både svenska och norska specialen så vi förhoppningsvis kan dela på den kostnaden.  
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möjlighet till tre utställningar. Jennie hör med BUS om det finns några domarlistor 
redan så vi kan se om det finns någon inbjuden domare som även vi skulle kunna 
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Marie meddelar att hon inte har hand om och ordnar middagen om det är en resväg 
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resultat på våra specialer är att Marie och hennes jobb sponsrar med en stor del av 
kostnaden för maten. Därmed kan vi erbjuda middag till ett bra pris som då ger ett 
fint tillskott till klubbens kassa. Har vi specialen i Tvååker måste middag 
ordnas/erbjudas på annat sätt.  
Vi diskuterade om det viktiga är att erbjuda många utställningstillfällen samma helg 
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Carina Wallinder    Sven Norén 
Mötessekretarare    Protokolljusterare 


 
 
 


 
Marie Bergqvist 
Ordförande 
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