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Protokoll no. 10 
Protokoll för styrelsemöte 2022-10-18 via Zoom kl. 19:15 
Närvarande:  
Ordförande: Kristina Ringel 
Vice ordförande: Susanne Sohlberg 
Kassör: Conny Olsson 
Ledamot: Hanna Wallinder 
Ledamot:  Daniella Martinsson 
Suppleant: AnnaLena Lindström 
Suppleant: Therese Flodin 
 
Anmält förhinder:  
Sekreterare: Linda Johansson 
Ledamot: Jill Adolfsson 
 
Från valberedningen: Hilda Björkman kl. 20.15-20.20 
Från revisorerna:  Sophie Eklund deltog under hela mötet. 
Övriga:  

 
§ 1. Mötets öppnande 
 
§ 2.  Val av sekreterare i Lindas frånvaro 

Conny valdes till sekreterare.  
Val av protokolljusterare 

 Sussi justerar protokollet.  
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes.  
 
§ 4. Justering av föregående protokoll 
 Protokollet justerat.  
 
§ 5. Inkommande post/Utgående post  
 Sussi tar kontakt med medlem som ej fått sitt vandringspris. 

Conny tar kontakt med medlem som undrar var och när man kan 
göra exteriörbeskrivning. 

 
§ 6. Ekonomi 
 89,536,02 SEK 

163 medlemmar 
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§ 7.  Frågor från SBK ang. Valberedningen. Dessa har Conny sänt till oss 

Alla. 
Närvarande styrelse besvarade formuläret och Kristina skickar in. 
 

§ 8.  Inloggning hemsidan Funkar eller funkar ej. 
 Conny kontaktar SBK och återkommer till användare.  
 
§ 9.  Hantering av priser och pokaler Conny och Sussie kommer med 

Förslag. Beslut ang. detta skall tas på mötet.  
Beslut togs att förankra det hos ägare av vandringspris innan ett 
slutligt beslut tags av styrelsen. 

 
§ 10. Inbjudan RAS/RUS-konferens. Beslut om deltagare tas på mötet 
 Sussi eller Hanna kommer att närvara på konferens i Linköping den 

26–27 november 2022  
 
§ 11. Informationsmöte i höst: Camilla kommer och pratar om 

regelverket samt att vi ska besluta om Näringsläran med en kostnad 
på 2,500: -  
Beslut togs av styrelsen att godkänna kostnaden då den inte 
äventyrar klubbkassan. Camilla från SBK kommer till 
informationsmötet den 6 december och pratar om regelverket kring 
meriter. 

  
§ 12. Beslut att klubben köper in nya vandringspriser för att ersätta dem 

som försvunnit.  
  
§ 13. Utställningen Rasklubbstorget i Stockholm.  
 Budget för Stockholm rasklubbstorget skall tagas upp på nästa 

styrelsemöte. Rambudgeten skall diskuteras för mässan. 
 
§ 14. Utställning Rasklubbstorget på Västra mässan. 
 Beslut att inte delta på My Dog. 
 
§ 15. Årsmöte 2023 
  
§ 16. Valberedningen informerar. 
 Hilda tar över som sammankallande pga sjukdom.  
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 Valberedning arbete fortskrider enligt plan 
 
§ 17. Rapporter:  

• Mässgruppen –   
 

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

• RAS/Avel – Inget att rapportera 
 

• Avelsråd – Inget att rapportera 
 

• Tävling – Se paragraf § 12. 
 

• Utställningar/Rasspecial – Fodersponsor klar för rasspecialen 
2023 i Borås 
 

• Vallning – Inget att rapportera 
 

• Från de olika förbunden – Inget att rapportera  
 
§ 15. Övriga frågor 
 
§ 16. Avslutning 
 
Kommande styrelsemöten under hösten.  13/12 
 
Nästa styrelsemöte 2022-11-15 
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