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Protokoll nr. 2 - 2021 
Protokoll för styrelsemöte 2021-02-09 via Zoom kl. 19:15 
Närvarande:  
Ordförande: Kristina Ringel 
Vice ordförande: Sussie Sohlberg 
Sekreterare: Linda Johansson 
Kassör: Conny Olsson 
Ledamot: Hanna Wallinder 
Ledamot:   
Ledamot: 
Suppleant: Therese Flodin 
Suppleant:  
 
Anmält förhinder: Ludwig Malmström, Gunilla Berglind, Daniella Martinsson 
Från valberedningen: Camilla Leitl  
Från revisorerna:   
Övriga: Vallansvarig Maria Wägner 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
§ 1. Mötets öppnande 
 
§ 2.  Val av protokolljusterare 

Hanna 
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
 
§ 4. Justering av föregående protokoll 
 
§ 5. Ekonomi   Rambudget 

171 medlemmar 
85.026,60 SEK 
Rambudgeten diskuteras vid nästa styrelsemöte.  

 
§ 6. Inkommande post/Utgående post 

Ja. Diskussion angående återkommande epost från två medlemmar 
som uttrycker starkt missnöje. SBKs föreningscoacher är inkopplade 
för att hjälpa styrelsen att lösa problematiken.   
Övrigt:  
Epost ang. medlemsavgiften från person som önskar bli medlem. 
Medlemsavgiften förblir oförändrad under 2021.  
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Skrivelse från SACK som delges styrelsen.  
 
§ 7. Vallhundsprogram 

Maria W berättar om utmaningarna med att anordna vallträffar då 
vi är så utspridda och att det finns så få gårdar där denna aktivitet 
utövas. Diskussion om hur vi ska gå vidare och Maria funderar lite 
och skickar förslag till styrelsen.  

 
§ 8. Valberedningen 
 Camilla L närvarar och vi diskuterar hur vi ska gå vidare.   
 
§ 9. Revisorerna 

Pärm skickad till revisorerna. Revisionen diskuteras vid nästa 
styrelsemöte då den inte var färdig till detta styrelsemöte.  
 

§ 10.  Stadgarna - Policy för medlemskultur 
Kristina föreslår att vi ska lägga ut SBK:s policy på hemsidan. 
Styrelsen är eniga.  

 
§ 11. Raskompendiet inför gruppmöte i mars 
 Hanna berättar om arbetet.  
 
§ 12. Regelrevision rapport 
 Hanna väntar på sammanställt material från SBK.  
 
§ 13.  Profilkläder 
 Conny arbetar med saken. 
 
§ 14. Medlemsnytt 
 Linda arbetar för att få ut ett nytt i slutet av februari.  
 
§ 15. Verksamhetsberättelse 
 Styrelsemedlemmarna skickar till Kristina.  
 
§ 16.  Verksamhetsplan för 2021 
 Styrelsen arbetar vidare med den.  
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§ 17.  Årsmöte 
Mer information angående årsmötesaktiviteter kommer när 
revisionen är klar.  

 
§ 18. Program för 2021 

Funderingar kring möjligheter att genomföra digitalt medlemsmöte.  
Planering och fundering kring årets MH:n som vi vill arrangera.  
Vi arbetar vidare med detta.  

 
§ 19. Organisationskonferensen SBK 
 Kristina har deltagit och berättar om innehållet.  
  
§ 20.  Rapporter:  

Mässgruppen 
 RAS 
 Sociala medier 

Hälsa 
Avel 
- Valpförfrågning.  
- Dispens för hanhund som inte uppnått rekommenderad ålder för 

parning.   
Tävling 
- Ang. Årets hund 2021 avvaktar vi till nästa styrelsemöte med 

beslut.  
Utbildning 
Utställningar/Rasspecial 
- Beslut ang. rasspecial för 2021 tas vid nästa styrelsemöte.   
Vallning 
Från de olika förbunden 
 

§ 21. Övriga frågor  
- Nej 

 
§ 22. Nästa styrelsemöte   2021-03-09 kl: 19:15 
 
 
§ 23. Avslutning 
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Justeras:  
 
 
 
Ordförande   Justerare 
Kristina Ringel   Hanna Wallinder 
 
 
 
Vid protokollet 
Sekreterare Linda Johansson 
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