Protokoll från styrelsemöte i Örebro den 28 januari 2017
Närvarande: Moa Persson, Liselotte Sandin, Rosemary Åsberg, Kjell Carnbrand, Inger Danielsson,
Sylwia Zielinski och Kristina Berghänel.
Suppleanter: Angelica Eriksson och Annie Kling.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Moa Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ett tillägg under övriga frågor angående en uppfödares
valphänvisning.
§3 Val av justerare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Kjell Carnbrand.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Godkännande av AU protokoll
Au Protokoll gällande deltagande på trubbnosutställningen i Enköping den 28 maj 2017 godkändes
och lades till handlingarna.
§6 Ordförande
Moa Persson redogjorde för trubbnosutställningen i Enköping den 25 maj. De rasklubbar som
kommer att delta är Mops, Fransk Bulldog, Pekingese, Bostonterrier, King charles spanel, Japanese
chin och Griffon. Det behövs minst 2 personer från varje klubb. Hundarna kommer att dömas av
engelska rasspecialister. Vi får ha med vår shop. Vinsten delas på klubbarna utifrån hur många
anmälda hundar av varje ras som deltar. Vi måste jaga sponsorer.
Försöksutbildningen av domare som SKK godkände 2016 och som genomfördes vid My Dog det året.
Vi beslutar att skicka en Motion om formen för utbildningen till SDHKs fullmäktige för
vidarebefordran till SKK.
§7 Kassören
Bokslut och verifikationspärmar finns hos revisorerna. Årets resultat visar på en vinst på 63,910,76
trotts att vi inte skurit ner på aktiviteterna. Vi har 200,000 som sitter på ett särskilt sparkonto. Lotte
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föreslår att vi fonderar förslagsvis 100,000 för att få pengarna att växa. Vi beslutar att fråga årsmötet
om deras åsikt. Vi gör tillsammans en budget för 2017.
§8 Sekreteraren
Verksamhetsberättelsen klar, Styrelsen skriver under den efter genomläsning. Vi diskuterar stugorna
vid årets special. Klubben har bokat 10 stugor varav 3 är bokade av medlemmar och resten har vi
kvar, Moa undersöker möjligheten att få hyra andra övernattningsmöjligheter i närheten till domare.
Sylwia och Rosemary tar sina husbilar och klubben står för deras kostnader. Broby Gård är klart för
årsmötet. Vi beslutar att: Moa Persson, Inger Danielsson, Annie Kling och eventuellt Sylwia Zielinski
åker på SDHKs fullmäktige. Kristina anmäler dem. Styrelsen beslutade att tacka våra funktionärer
som jobbar för klubben under året såsom våra kloka gummor, vår valphänvisare, vår
utställningskommité, samt vår facebookansvarig.
§9 Utställning
Förutan vår special den 17-18 juni och trubbnosutställningen den 25 maj så skall vi tillsammans med
SDHK sköta samarrangemanget i Luleå den 20 maj och tillsammans med Phalenesällskapet, Högbo
den 2 september.
§10 Utbildning
Under 2017 kommer att hållas en uppfödarutbildning med samma upplägg som tidigare år. Vi
beslutar att Kjell undersöker var i landet den största efterfrågan finns och sedan skaffar en lämplig
lokal i det området. Kjell skall också kontakta Dan Grill om en föreläsning.
§11 Regionerna
Inger och Sylwia informerar om regionmötet som avhölls i samband med uppfödarutbildningen. Vi
diskuterar hur vi kan får våra regionombud att rapportera till tidning och hemsida med reportage och
bilder från sina träffar. Vi beslutar att tacka dem via ett vykort för det arbete de lagt ner under året
samt att en planering för en regionombudsträff planeras under året.
§12 Avel
Rosemary rapporterar om att vi hittills fått in 898 svar på andningsenkäten men att målet innan vi
kan göra en utvärdering är 1000. Vi pushar på för att få fler att svara. Rosemary har deltagit på en
avelskonferens i november. Vi beslutar att ej lägga ut någon hanhundslista på hemsidan.
§13 Medlemmar
Annie skickar ut ett välkommen till nya medlemmar och senaste tidningen. Vi har idag 1044
medlemmar.
§14 Årsmötet
Årsmötet kommer att hållas den 25 februari klockan 13.00 på Broby Gård. Klubben bjuder
medlemmarna på kaffe och smörgås efter mötet. Valberedningens förslag på ny styrelse kommer att
snarast läggas ut på hemsidan.
§15 Montrar
Monter i Stockholm i december har skötts av Liselotte och Angelica med bistånd från Annie. Annie
fraktade med sig materialet ner till Göteborg i januari där hon och Rickard byggde upp den. Vi hade
massor av besökare på både ställena och några trogna funktionärer som hjälpte till att bemanna dem
under utställningarna. I Göteborg deltog vi också alla fyra dagarna i rasparaden. Vi sålde även en hel
del av shopens utbud.
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§16 Övriga frågor
Diskuterades en uppfödares valphänvisning.
§17 Nästa möte
Nästa möte blir den 26/2 på Broby gård.
§18 Mötet avslutades
Moa tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet,
Kristina Berghänel
Sekreterare

Justeras,
Moa Persson
Ordförande

Kjell Carnbrand
Justerare
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