
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 5, 2021-11-17 

 

Deltagare: Marie Bergqvist, Amilia Wisell Helin, Anette Bernandersson, Jennie Wisell, 
Elenore Larsson, Carina Wallinder 
 
Frånvarande: Martina Johansson 
 
Extra inbjuden till mötet för diskussion om RAS: Åsa Eriksson 
 
 
¤ 1 Mötet öppnas. 
 Ordförande Marie Bergqvist förklarade mötet öppnat. 
 
 
¤ 2 Anmälan om övriga frågor samt godkännande av dagordningen. 
 Dagordningen godkändes av mötet med förändringen att mötet börjar med 
 diskussionen gällande RAS. 
 Som övriga frågor anmäldes mössor och mötesrapport av Jennie. 
 
 
¤ 2 B Diskussion gällande RAS. 
 Åsa började med att gå igenom det RAS som gäller idag och vilka kommentarer som 
 SKK hade gällande vad klubben bör tänka på till nästa gång och det är ju där vi står 
 idag när RAS ska uppdateras. Utifrån Åsas presentation och kommentarer 
 diskuterades det en hel del och till slut enades deltagarna om att Åsa lämnar ett 
 förslag till uppdaterat RAS och att vi sedan kallar till ett möte med rasens 
 uppfödare. 
 Klubben ska även lämna två namnförslag på presentatörer till SGVK inför 
 domarkonferensen 2023 
 
 
¤ 3 Val av mötessekreterare och protokolljusterare. 
 Till mötessekreterare valdes Carina Wallinder och Elenore Larsson valdes till 
 protokolljusterare. 
 
 
¤ 4 Föregående protokoll. 
 Lämnades utan kommentar då det inte kommit något från sekreteraren. 
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¤ 5 Rapporter. 
 Ordförande: Inget särskilt att rapportera. 
 
 Sekreterare: Lämnades utan rapportering då sekreteraren inte är med på mötet. 
  
 Kassör: Har betalat allt gällande årets specialutställning dvs. SGVK och GOS inkl. vår 
 del av domare och sekreterare. Sammantaget ger det ett noll resultat för 
 utställningen. 
 Ser till att Agria får ett fakturaunderlag för sin annons i Bobtail så att vi kan få betalt 
 för densamma. 
 
¤ 6 SGVK. 
 Inget direkt att rapportera och det som är aktuellt gällande domarkonferens 2023 
 och RAS togs upp tidigare. 
 
¤ 7 BOBTAIL. 
 Bobtail är färdig och det är bara det sista som ska kontrolleras innan den inom de 
 närmaste dagarna skickas på tryck. Första numret med nytt format och nytt tryckeri 
 så det blir spännande att gå till brevlådorna om några veckor. Vi har sålt annonser 
 för ca 3600:- och kostnaden för numret landar runt ca 4000:- vilket är toppen om 
 det blir slutresultatet eftersom Bobtail annars är en av dom stora kostnaderna som 
 klubben har. Numret som vi alltid ska skicka till SKK's bibliotek har vi fått reda på att 
 vi ska skicka i pdf-format vilket är bra då vi sparar in en tryckt version.  
 
¤ 8 Hemsidan/Facebook. 
 Inget särskilt förutom att en medlem föreslagit att vi lägger in någon typ av 
 adventskalender så Elenore undersöker vilka möjligheter vi har att genomföra detta. 
 Lägga in rapport från promenaden i slutet på november så fort den genomförts. Alla 
 uppmanas att bidra med bilder och övrigt som kan läggas ut så att vi ser till att dom 
 sociala medierna "rör på sig". 
 
¤ 9 Utställning 2022/2023. 
 Charlotte Sandberg har tackat JA. Ringsekreterare saknas fortfarande. Eva som 
 brukar skriva på våra specialer är upptagen så hon kan tyvärr inte vara med men 
 har ändå lovat att göra rosetterna. Platsen är bokad och klar på SKK's 
 utställningsområde. Fikakorgar går att boka via SKK's utställnings arrangör. 
 Tällberg gäller fortsatt som utställningsplats 2023. Christina Bailey är ett 
 domarförslag. 
 
¤ 10 Aktivitet 2022/2023. 
 Årsmötet är i dagsläget planerat att hållas i samband med SGVK's utställning i 
 Motala 2022-02-13. Marie har ställt frågan till SGVK gällande om mötet kan hållas 
 digitalt. 2021 års sista aktivitet blir en promenad i Skåne sista helgen i november. 
 
¤ 11 Övriga frågor. 
 Förslag på att klubben ska sälja mössor med OES tryck enligt några olika alternativ. 
 Mössorna köps in först när någon köpt och betalat till klubben via insättning eller 
 swish. Anette meddelar Elenore som då trycker och skickar med post. På det här 
 sättet behöver klubben inte ligga ute med pengar och köpa in ett lager innan man 
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 sålt något. Information i Bobtail och på alla sociala medier om att klubben säljer 
 mössor. 
 Jennie har varit på SGVK's möte och hon rapporterar om bla. antal röster per 
 rasklubb men annars inte mycket nytt. Mycket diskussioner om det tidigare brevet 
 som SGVK skickat ut och att det inte var OK. Har dom åsikter om hur någon klubb 
 sköter sig så ska det tas direkt med dom berörda.  
 
¤ 12 Nästa möte. 
 Nästa möte bestäms till 2022-01-10   kl. 19:30 
 
¤ 13 Mötet avslutas. 
 Vi önskar varandra en riktigt GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR och mötet förklaras 
 avslutat. 
 
 
 
Marie Bergqvist 
Mötesordförande 
 
 
 
Carina Wallinder            Elenore Larsson 
Mötessekreterare            Justerare 
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