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Protokoll no. 9 
Protokoll för styrelsemöte 2022-09-20 via Zoom kl. 19:15 
Närvarande:  
Ordförande: Kristina Ringel 
Vice ordförande: Susanne Sohlberg 
Sekreterare: Linda Johansson 
Kassör: Conny Olsson 
Ledamot: Hanna Wallinder 
Ledamot:  Daniella Martinsson 
Suppleant AnnaLena Lindström 
 
Anmält förhinder:  
Ledamot Jill Adolfsson, Suppleant Therese Flodin 
 
 
Från valberedningen:  
Från revisorerna:   
Övriga:  

 
§ 1. Mötets öppnande 
 
§ 2.  Val av protokolljusterare 
 Sussi justerar protokollet.  
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes.  
 
§ 4. Justering av föregående protokoll 
 Protokollet justerat.  
 
§ 5. Inkommande post/Utgående post  
 Uppföljning av beslut från föregående styrelsemöte:  

Angående klagan från medlem som inte fick föreslå namn under pågående årsmöte:  
2022-09-20 har Kristina inte fått tag i årsmötesordförande och ärendet bordläggs 
därför till nästa styrelsemöte.  

 
 
§ 6. Ekonomi 
 87 516,52SEK 

175 medlemmar 
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§ 7.  Uppföljning av beslut från föregående protokoll. Vad är genomfört? 

• Kristina och Therese har börjat arbeta med Hundrastorget på 
Stockholm Hundmässa.  

• Conny har ansökt om rasspecialen 2024.  

• Conny har betalt anmälan till Hundrastorget.  

• Linda, Sussi, AnnaLena, Daniella och Conny har varit på 
utbildning avseende nya hemsidan men det har varit problem 
med att logga in i testversionen därför har arbetet stått stilla. 
SBK ska nu ha åtgärdat inloggningen.  

 
§ 8.  Styrelsen beslutar att tillstyrka John-John Johnsson ansökan om 

utökande av rasregister och ser fram emot att se honom i ringen. 
Linda meddelar SBK.  

 
§ 9.  Sussie vill ha ersättning för boendekostnader/resekostnader i 

samband med rasspecialen i Vännäs.  
 Styrelsen röstar: Enhälligt nej till ersättning.   
 
§ 10. Hantering av priser och pokaler avseende Årets Hundar. Conny och 

Sussie kommer med förslag. Styrelsen är positiva till förslaget och 
bestämmer att vi tar beslut på nästa möte.  

 
§ 11. Inbjudan RAS/RUS-konferens. Frågan bordläggs till nästa 

styrelsemöte.  
  
§ 12. Medlemsmöte i höst. Styrelsen diskuterar innehåll och tidsram. 

Linda skriver ett förslag på inbjudan till föreläsare och skickar till 
Kristina för påseende och vidare distribution. Linda inhämtar offert 
för föreläsning av extern part.  

 
 Hanna tackar för sig och lämnar mötet 21:00 
 
§ 13. Beslut om datum för årsmöte 2023. Styrelsen beslutar att årsmötet 

ska hållas den 11 mars 2023. Plats meddelas senare.  
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§ 14. Rapporter:  

• Mässgruppen/se § 8.  
 

• Sociala medier/Kommunikation - nya hemsidan, problem 
med supporten 
 

• RAS/Avel – Linda berättar om vart i processen vi befinner oss. 
RAS är godkänt av SBK och ska skickas in till SKK i början av 
oktober.  
 

• Avelsråd – utvärdering av RAS behöver göras för 2020–2021. 
Daniella, Linda och Jill arbetar med detta.  
 

• Tävling – Utbildning/Medlem har frågat angående regelverket 
kring tävlingarna och medlemmen hänvisas av Linda till att 
kontakta de som inrättat priserna och därmed satt 
regelverket för de olika grenarna. Medlemmen har 
konstruktiva förslag till förbättringar.   
 

• Utställningar/Rasspecial. Förfrågan avseende rasspecial i 
Ransäter för 2024 inskickat och behandlas för närvarande av 
SBK.  
 

• Vallning/inget att rapportera 
 

• Från de olika förbunden/inget att rapportera  
 
§ 15. Övriga frågor 
 
§ 16. Avslutning 
 
Kommande styrelsemöten under hösten.  15/11, 13/12 
 

Nästa styrelsemöte 2022-10-18 
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