
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 6, 2022-01-10 
 
Deltagare: Marie Bergqvist, Amilia Wisell Helin, Anette Bernandersson, Elenore Larsson, Carina Wallinder 
Frånvarande: Martina Johansson, Jennie Wisell 
 
1. Mötet öppnas. 
Ordförande Marie Bergqvist förklarade mötet öppnat. 
 
2. Anmälan om övriga frågor samt godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes och som övriga frågor anmäldes: Signering med Mobilt BankID, GDPR, 
gåvomedlemsskap och årsmötet. 
 
3. Val av mötessekreterare och protokolljusterare. 
Carina Wallinder för protokoll för mötet och Amilia Wisell Helin justerar detsamma. 
 
4. Föregående protokoll. 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. En liten extra kommentar gällande 
hälsoenkäten inför RAS som Åsa presenterade vid förra styrelsemötet. Fram till kvällens möte har vi fått in 
129 svar där Sverige har flest deltagare men ett flertal har även svarat från både Norge, Finland och 
Danmark. Vi borde därmed få ett riktigt bra underlag att jobba vidare med. 
 
5. Rapporter från ordförande, kassör och sekreterare. 
Ordförande har inget speciellt att rapportera. 
 
Kassören rapporterar att bokslutet är klart och skickat till berörda personer. Resultatet är ca 2000 kr minus, 
mycket pga dom två första dyrare numren av Bobtail. Agria ska även debiteras 1000 kr för annonsen i sista 
numret av Bobtail, Marie undersöker hur vi löser den ersättningen till klubben. 
 
Sekreteraren deltog inte på mötet så därför finns heller inget att rapportera därifrån. 
 
6. SGVK 
Utställningen i Motala är inställd annars inget att rapportera. 
 
7. BOBTAIL 
Bara positiva reaktioner på nya BOBTAIL både vad gäller att vi använder ett nytt tryckeri, formatet och 
framförallt innehåll. Elenore har redan påbörjat jobbet med nr 1 som vi fortsätter trycka på samma tryckeri 
och i samma format. 
 
8. Hemsida/Facebook 
Bra gensvar på julkalendern som fanns på klubbens facebook sida i december. Efter en trög start så kom folk 
så småningom igång med både kommentarer, bilder och idéer som vi kan ha som underlag för något i 
exempelvis BOBTAIL. Arbete med en ny fräschare hemsida är påbörjat av Elenore. 
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9. Utställning 2022 och 2023. 
2022: Vi väntar svar gällande ringsekreterare men annars är allt så här långt under kontroll. 
Charlott Sandberg har redan tackat ja till att döma men har ännu inte skickat avtalet i retur. Hon skickar en 
domarpresentation så vi kan lägga ut den i BOBTAIL nr 1. 
 
2023: Vi har blivit kontaktade av Lisa Thielfoldt Nielsen med en fråga om vi skulle vara intresserade av att 
vara med och ordna en “Nordic OES Show”.  Är bara en idé än så länge och det är oklart om hur det ska 
ordnas men principen skulle vara att utställningen flyttas mellan Danmark, Sverige, Norge och ev även 
Finland. Det skulle i så fall innebära att man var 4:e år ordnar en Nordic OES Show i “sitt” land. En tanke 
skulle kunna vara att man i så fall försöker ordna en Nordic OES show, klubbens vanliga special och att det 
läggs i samband med annan SKK utställning så att det blir 3 cert chanser och helst en möjlighet till Nordic 
cert eller Cacib, allt för att kunna locka så många utställare som möjligt - en riktig OES helg. Lisa pratade om 
att försöka få igång detta redan till 2023 men det är förmodligen mer realistiskt att jobba mot 2024 och att 
om vi i Sverige får börja så skulle det ju dessutom sammanfalla med klubbens 60 års jubileum vilket också i 
så fall borde öka våra chanser att få två certtillfällen i klubben. Fortsättning följer i frågan. 
 
10. Aktiviteter 2022 och 2023. 
Nina brukar anordna promenad i Stockholmsområdet. På förfrågan meddelar Amilia att det förmodligen blir 
en promenad i Skåne till våren. Amilia meddelar Elenore ett datum innan manusstopp, så det kan läggas ut i 
BOBTAIL och på hemsida/facebook. 
 
11. Övriga frågor. 
Signering med BankID: Då det skulle underlätta väldigt mycket att kunna signera dokument digitalt istället 
för att hålla på att skicka med post fram och tillbaka så har Elenore undersökt vad vi skulle kunna använda 
för att signera dokument med BankID. VISMA har ett program som verkar fungera både enkelt och bra.  
Själva programmet är gratis men varje signering kostar ca 15 kronor. Vi har fått några gratis signeringar som 
vi använt för att prova och det fungerar riktigt bra. Den som ska signera får ett mail med dokumentet och en 
länk där man loggar in med sitt BankID för att signera. När signaturen är gjord får den som signerat ett mail i 
retur med bekräftelse av signeringen. Dokumentet man signerat får istället för handskrivna namn den 
“vanliga” BankID loggan med namn på den som signerat. Mötet beslutade att vi provar att signera protokoll 
med Visma’s BankID signering. 
 
Gåvomedlemsskap: Efter att ha sett hur en del andra rasklubbar gör för att få nya medlemmar så kom ett 
förslag upp att ha en form av gåvomedlemsskap där uppfödare skulle kunna anmäla valpköpare till klubben 
för en subventionerad summa motsvarande kostnaden för BOBTAIL och SGVK’s medlemsavgift. Om 
valpköparen redan är medlem sedan tidigare så skulle uppfödarens inbetalning gälla nästa års 
medlemsavgift istället. Anette redogjorde för att en del uppfödare redan idag anmäler valpköpare med den 
vanliga medlemsavgiften och då är det ju onödigt att subventionera den summan. Beslutades att avvakta 
med ett ev. Gåvomedlemsskap tills vidare. 
 
GDPR: Klubben har ett ansvar för att informera om hur vi jobbar med GDPR och dom uppgifter vi har om 
våra medlemmar. Det finns en Integritetsskyddsmyndighet som när som helst skulle kunna begära 
information från oss om hur vi jobbar med GDPR och gör vi det då inte korrekt så skulle vi kunna få betala 
böter. Sannolikheten för att dom skulle intressera sig för vår i sammanhanget lilla klubb är självklart liten 
men vi har trots det ett krav på oss att jobba korrekt med GDPR. Medlemslistor och liknande får inte sparas 
varken hur som helst eller hur länge som helst. Klubben är ansvarig men i praktiken innebär det ju att det är 
vi i styrelsen som är ansvariga. Information om GDPR kommer att läggas ut på hemsidan, samt en hänvisning 
i BOBTAIL till hemsidan. Elenore har gjort en sammanställning som hon skickar till Amilia för kontrolläsning. 
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Årsmötet: Genomförs digitalt även i år. Annelie Karlsson Karjalainen från SGVK sitter som ordförande på vårt 
årsmöte. Info och påminnelse om årsmötet läggs ut på både hemsidan och Facebook. 
 
12. Nästa möte. 
Beslutades att vi har ett kort möte 2022-02-07 kl. 19:30 för att stämma av allt inför årsmötet.  
 
13. Mötet avslutas. 
Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Carina Wallinder  Amilia Wisell Helin 
Mötessekretarare  Protokolljusterare 
 
 
 
Marie Bergqvist 
Ordförande 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: fWOCZTBj29qteKCNtESmzQ

AMILIA WISELL HELIN

2022-01-12 13:26

Serienummer: txX3gzpJA1QIkf6Rj7K+Yg

MARIE BERGQVIST

2022-01-12 13:54

Serienummer: JVU+AEdEOqOi8jcJyjYkDw

CARINA WALLINDER

2022-01-12 14:21

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
OESS_Protokoll nr 6 2022-01-10.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-01-12 13:00 Underskriftsprocessen har startat
2022-01-12 13:00 Underskriftsprocessen har startat
2022-01-12 13:00 Underskriftsprocessen har startat
2022-01-12 13:01 En avisering har skickats till Marie Bergqvist
2022-01-12 13:01 En avisering har skickats till Carina Wallinder
2022-01-12 13:01 En avisering har skickats till Amilia Wisell Helin
2022-01-12 13:21 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Amilia Wisell Helin
2022-01-12 13:26 AMILIA WISELL HELIN har signerat dokumentet OESS_Protokoll nr 6 2022-01-10.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

fWOCZTBj29qteKCNtESmzQ)
2022-01-12 13:26 Alla dokument har undertecknats av Amilia Wisell Helin
2022-01-12 13:53 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Bergqvist
2022-01-12 13:54 MARIE BERGQVIST har signerat dokumentet OESS_Protokoll nr 6 2022-01-10.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

txX3gzpJA1QIkf6Rj7K+Yg)
2022-01-12 13:54 Alla dokument har undertecknats av Marie Bergqvist
2022-01-12 14:19 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carina Wallinder
2022-01-12 14:21 CARINA WALLINDER har signerat dokumentet OESS_Protokoll nr 6 2022-01-10.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

JVU+AEdEOqOi8jcJyjYkDw)
2022-01-12 14:21 Alla dokument har undertecknats av Carina Wallinder

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Årsmötet: Genomförs digitalt även i år. Annelie Karlsson Karjalainen från SGVK sitter som ordförande på vårt 
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Carina Wallinder  Amilia Wisell Helin 
Mötessekretarare  Protokolljusterare 
 
 
 
Marie Bergqvist 
Ordförande 
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