
 

 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2 2022-05-03 
 
Närvarande: Marie Bergqvist, Amilia Wisell Helin, Anette Bernandersson, Carina Wallinder, 
Jennie Wisell, Elenore Larsson 
Deltog ej: Sven Norén 
 
§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 digitalt OES-brev, Prima 4 You profilkläder, bankkort för 
klubben och resultat av OES enkäten till NOESK därefter godkändes dagordningen. 

 
§3 Val av mötessekreterare och protokolljusterare. 

Till mötessekreterare valdes Carina Wallinder och Elenore Larsson valdes att justera 
protokollet. 

 
§4 Föregående protokoll. 

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

Ordförande: Tackar för att Amilia Wisell Helin och Jennie Wisell kan deltaga vid 
SGVK's fullmäktigemöte och ordförandekonferens 7-8 maj då det är viktigt att 
klubben har deltagare närvarande. I övrigt inget speciellt att rapportera. 
 
Kassör: Inget speciellt att rapportera men efterlyser en lista från uppfödaren som 
betalat in pengar för medlemskap till nya valpköpare. Marie Bergqvist mailar 
uppfödaren och ber om listan. Fakturan till Agria har gått iväg så betalningen är på 
gång. 
 
Sekreterare: Mailen till sekreteraren fungerar nu. Redogör kort för de mail som 
inkommit gällande bl a. sponsringsavtal med Oliver's Petfood, lista med nya OES 
ägare, inbjudan till SGVK's ordförande- och fullmäktigestämma, info om SKK's projekt 
för att digitalisera administrationen vid utställningar, info om handledarutbildning 
för SKK's uppfödarutbildning, info om utbildning av rallylydnadsdomare, Handlingar 
för fullmäktigemötet 2022 

 
§6 SGVK 
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Fråga har inkommit gällande om OESS i fortsättningen ska handha den tilldelade 
SGVK utställningen själva eller i fortsatt samarbete med GOS. Ett enigt möte beslutar 
att vi fortsatt ska dela genomförandet av SGVK utställningen i samarbete med 
förslagsvis GOS. 
 
Domarkompendiet är kompletterat med sammanställningen för exteriören ur RAS 
enligt önskemål från SGVK och sedan inskickat på nytt. 

 
§7 BOBTAIL 

Årets andra nummer av BOBTAIL håller på att sammanställas men fortfarande saknas 
bl.a några svar från uppfödare samt annonsunderlag från Oliver's. Hoppas vara klar 
med allt så att den kan skickas på tryck senast i mitten av maj. Pratat med tryckeriet 
om att första numret hade lite mörka bilder så lite extra koll görs till kommande 
nummer så det inte blir lika mörkt. 
 
Bestämdes att beställa fler extra tidningar av första numret 2023 så att det finns att 
skicka ut till framtida medlemmar. 

 
§8 Hemsida/Facebook 

Inget särskilt att rapportera om men det uppdateras och läggs ut ny info så fort det 
kommer kännedom om något.  

 
§9 Utställning 2022 och 2023. 

SGVK Kolbäck 2022: Jana från GOS och Marie från OESS håller kontakt och stämmer 
av att det är under kontroll. Kommissarie verkar vara det enda som fortfarande 
måste ordnas i övrigt är allt klart. 
 
OESS Ransäter 2022: Bestämde att vi öppnar upp anmälan via vår hemsida och 
sätter sista anmälan till 1 juli med reservation för att det kan behöva förlängas. 
Planerar för att vi kan hålla middagen i anslutning till stugan/huset som vår 
ordförande bokat och att den blir liknande middagen vi hade vid 2019 års special. 
 
OESS Special 2023: SGVK har godkänt vår ansökan om att flytta utställningen så att 
vi kan hålla vår och NOESK under samma helg men ett godkännande även från SKK 
kvarstår innan allt är helt klart så vi kan fortsätta planera. 
 
OESS Special 60-års jubileum 2024: Förslag har inkommit från medlem. Styrelsen 
bordlägger fortsatta diskussioner till nästa möte. 

 
§10 Aktiviteter 2022. 

Aktuella aktiviteter just nu är promenad i Stockholm 2022-05-15 kl 11:00 samt 
promenad/pälsvård i Lund 2022-05-26 kl 14:00. Mer info och kontaktpersoner för 
aktiviteterna finns på hemsida och FB. 

 
§11 Övriga frågor. 

Prima 4 You: Ett företag som vänder sig till mindre klubbar/föreningar gällande 
profilkläder. OESS skulle tex. kunna välja ut några artiklar och göra en egen shop där 
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medlemmar kan köpa kläder med klubbens logga. Rasklubben varken förbokar eller 
åtar sig att visst antal kläder säljs utan en medlem kan köpa bara en artikel utan 
extra kostnader. Vi fortsätter undersöka vilka möjligheter det ger oss och om det är 
något vi ska erbjuda våra medlemmar. 
 
Digitalt OES-brev: Elenore Larsson visade ett förslag till ett enkelt OES-brev som kan 
mailas ut till våra medlemmar. Bara kort information om vad som händer nu och i 
den närmaste framtiden. Ett jättebra och fint förslag som alla tyckte vi ska skicka ut 
till våra medlemmar. 
 
Bankkort: Förslag att vi ska undersöka möjligheten för att klubben skaffar ett 
bankkort som kan användas när exempelvis internettjänster och liknande ska betalas 
så görs det ofta med debitering av ett bankkort. Har klubben ett eget så skulle det 
innebära att man inte behöver göra privata utlägg vid betalningar. Marie Bergqvist 
undersöker om OESS kan skaffa ett bankkort. 
 
Hälsoenkäten: NOESK har frågat om de kan få ta del av resultaten vi fått in på 
hälsoenkäten som skickades ut i höstas. Elenore Larsson hör med Åsa Eriksson som 
gjort sammanställningen. 

 
§12 Nästa möte. 

Nästa möte är 2022-06-14 kl. 19:30 
 
§13 Mötet avslutas. 

Ordförande tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 

 
 
 
Carina Wallinder    Elenore Larsson 
Mötessekretarare    Protokolljusterare 

 
 
 

 
Marie Bergqvist 
Ordförande 
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Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.
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Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
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Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
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Närvarande: Marie Bergqvist, Amilia Wisell Helin, Anette Bernandersson, Carina Wallinder, 
Jennie Wisell, Elenore Larsson 
Deltog ej: Sven Norén 
 
§1 Mötet öppnas. 


Ordförande Marie Bergqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Anmälan om övriga frågor samt godkännande av dagordningen. 
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kvarstår innan allt är helt klart så vi kan fortsätta planera. 
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promenad/pälsvård i Lund 2022-05-26 kl 14:00. Mer info och kontaktpersoner för 
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§11 Övriga frågor. 


Prima 4 You: Ett företag som vänder sig till mindre klubbar/föreningar gällande 
profilkläder. OESS skulle tex. kunna välja ut några artiklar och göra en egen shop där 







medlemmar kan köpa kläder med klubbens logga. Rasklubben varken förbokar eller 
åtar sig att visst antal kläder säljs utan en medlem kan köpa bara en artikel utan 
extra kostnader. Vi fortsätter undersöka vilka möjligheter det ger oss och om det är 
något vi ska erbjuda våra medlemmar. 
 
Digitalt OES-brev: Elenore Larsson visade ett förslag till ett enkelt OES-brev som kan 
mailas ut till våra medlemmar. Bara kort information om vad som händer nu och i 
den närmaste framtiden. Ett jättebra och fint förslag som alla tyckte vi ska skicka ut 
till våra medlemmar. 
 
Bankkort: Förslag att vi ska undersöka möjligheten för att klubben skaffar ett 
bankkort som kan användas när exempelvis internettjänster och liknande ska betalas 
så görs det ofta med debitering av ett bankkort. Har klubben ett eget så skulle det 
innebära att man inte behöver göra privata utlägg vid betalningar. Marie Bergqvist 
undersöker om OESS kan skaffa ett bankkort. 
 
Hälsoenkäten: NOESK har frågat om de kan få ta del av resultaten vi fått in på 
hälsoenkäten som skickades ut i höstas. Elenore Larsson hör med Åsa Eriksson som 
gjort sammanställningen. 
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Nästa möte är 2022-06-14 kl. 19:30 
 
§13 Mötet avslutas. 


Ordförande tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 


 
 
 
Carina Wallinder    Elenore Larsson 
Mötessekretarare    Protokolljusterare 


 
 
 


 
Marie Bergqvist 
Ordförande 
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