
 

STYRELSEMÖTE NR 2 17/5-21 

Vid förhinder meddela ordförande eller sekreterare.  

Deltagare: Martina, Marie, Amilia, Jennie, Elenore, Anette, Carina 

Dagordning: 

1. Mötet öppnas. 

Marie öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

 

2. Anmälan om övriga frågor samt godkännande av 

dagordning.  

En övrig fråga (valpmöte). 

 

3. Val av protokolljusterare.  

Anette och Marie. 

 

4. Föregående protokoll.  

 

5. Rapporter: 

 

Ordförande har inget att rapportera.  

Sekreterare har inget att rapportera.  

Kassören redovisade betalande medlemmar och kennel 

annonser.  

 

6. SGVK 

Inget att rapportera. 

 

7. BOBTAIL  

Både etidning och papperstidning. Medlemmar ska själva få 

välja vilken tidning som önskas. 

Elenore har fått en offert på att trycka tidningen i ett annat 

tryckeri och väntar på ytterligare information.  

 

8. Hemsidan/Facebook  
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Hur ska vi jobba med facebook, engagemang saknas från 

medlemmar. Ev ha en dialog med medlemmarna längre fram. 

9. Utställningar 2021/2022 

Försöka satsa på specialen i år. Men avvaktar de nya 

restriktionerna pga covid-19. 

Domare inför 2022. Förslag Charlotte, Filip, Leif-Ragnar och 

Satu Tanner. Sista datum är i oktober.  

Planering inför 2023, förslag på tvååker.   

 

10. Aktiviteter 2021/2022 

Vi avvaktar de nya restriktioner från regeringen. Promenader till 

hösten.  

 

11. Övriga frågor  

Valpförmedlingen, bjuda in uppfödare till ett möte för att stämma 

av hur man vill gå tillväga. Ska vi använda valpförmedlingen?  

 

12. Nästa möte  

14/6 Ang Uppfödarmöte/utställning. 

 

13. Mötet avslutas  

Marie tackar så mycket för deltagandet och önskar trevlig 

kväll. 

 

 

____________________________ 

Anette Bernandersson 

 

____________________________ 

Marie Bergqvist 

 

____________________________ 

Martina Johansson  
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Vid förhinder meddela ordförande eller sekreterare.  


Deltagare: Martina, Marie, Amilia, Jennie, Elenore, Anette, Carina 


Dagordning: 


1. Mötet öppnas. 


Marie öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  


 


2. Anmälan om övriga frågor samt godkännande av 


dagordning.  


En övrig fråga (valpmöte). 


 


3. Val av protokolljusterare.  


Anette och Marie. 


 


4. Föregående protokoll.  


 


5. Rapporter: 


 


Ordförande har inget att rapportera.  


Sekreterare har inget att rapportera.  


Kassören redovisade betalande medlemmar och kennel 


annonser.  


 


6. SGVK 


Inget att rapportera. 


 


7. BOBTAIL  


Både etidning och papperstidning. Medlemmar ska själva få 


välja vilken tidning som önskas. 


Elenore har fått en offert på att trycka tidningen i ett annat 


tryckeri och väntar på ytterligare information.  


 


8. Hemsidan/Facebook  







Hur ska vi jobba med facebook, engagemang saknas från 


medlemmar. Ev ha en dialog med medlemmarna längre fram. 


9. Utställningar 2021/2022 


Försöka satsa på specialen i år. Men avvaktar de nya 


restriktionerna pga covid-19. 


Domare inför 2022. Förslag Charlotte, Filip, Leif-Ragnar och 


Satu Tanner. Sista datum är i oktober.  


Planering inför 2023, förslag på tvååker.   


 


10. Aktiviteter 2021/2022 


Vi avvaktar de nya restriktioner från regeringen. Promenader till 


hösten.  


 


11. Övriga frågor  


Valpförmedlingen, bjuda in uppfödare till ett möte för att stämma 


av hur man vill gå tillväga. Ska vi använda valpförmedlingen?  


 


12. Nästa möte  


14/6 Ang Uppfödarmöte/utställning. 


 


13. Mötet avslutas  


Marie tackar så mycket för deltagandet och önskar trevlig 


kväll. 


 


 


____________________________ 


Anette Bernandersson 


 


____________________________ 


Marie Bergqvist 


 


____________________________ 


Martina Johansson  
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