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Protokoll no. 12 
Protokoll för styrelsemöte 2022-12-13 via Zoom kl. 19:15 
 
Närvarande:  
Ordförande: Kristina Ringel 
Sekreterare: Linda Johansson 
Kassör: Conny Olsson 
Ledamot:  Daniella Martinsson 
 
Anmält förhinder: Vice ordförande: Susanne Sohlberg, Ledamot: Hanna Wallinder 
Suppleant: AnnaLena Lindström Suppleant: Therese Flodin Ledamot: Jill Adolfsson 
 
 
 
 
 
Från valberedningen: Hilda Björkman 
Från revisorerna:  Sophie Eklund 
Övriga:  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
 
§ 2.  Val av protokolljusterare 
 Conny justerar.  
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs. 
 
§ 4. Justering av föregående protokoll 
 Föregående protokoll är justerat. 
 
§ 5. Inkommande post/Utgående post  

- Tips angående funktion i Zoom från en av medlemmarna. 
Styrelsen tackar för bra tips! 

- Medlem som tidigare skrivit angående valberedningen (se 
protokoll no. 8, no. 9 och no. 11 för 2022) har inkommit med en 
skrivelse och kräver att denna publiceras på hemsidan. Styrelsen 
har vid upprepade tillfällen förklarat för medlemmen att felet 
som begicks av årsmötesordförande vid årsmötet inte var 
uppsåtligt. Styrelsen förlitade sig på extern kompetens för att 
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det inte skulle bli några fel, ändå blev det ett fel.  Styrelsen 
beklagar detta och anser härmed att skrivelsen är besvarad.   

 
§ 7. Ekonomi 
 85 311,52SEK 

163 medlemmar 
8055SEK reserverade för hemsidan, se § 9.  

 
§ 8. SBKs organisationskonferens 4-5/2-23. Kristina anmäler sig till 

denna.  
 
§ 9. Nya hemsidan 

Styrelsen arbetar vidare med hemsidan med en ny leverantör på 
grund av bristande support med den första leverantören. Nya 
hemsidelösningen inkluderar webdesign och support och blir 59 
kronor dyrare per månad. Styrelsen fattade 8/12 ett pre capsula 
beslut på detta.  

 
§ 10. Valberedningen 

Valberedningen informerar om sitt pågående arbete och att de 
kommer att föreslå en årsmötesordförande framgent. Styrelsen 
tackar valberedningen för deltagande på mötet.  

 
§ 11.  Revisorer 

Styrelsen har gjorts uppmärksam på att e-postadresserna inte varit 
uppdaterade till revisorna och har åtgärdat detta 19/11–22. Revisor 
föreslår att vi upprättar ett så kallat årshjul för att uppdatera till 
exempel e-postadresser och annat. Styrelsen tackar för tipset och 
lägger in detta som en punkt för konstituerande möte samt för 
deltagande på mötet.  

 
§ 12. Årsmötet 2023 

Kallelsen till årsmötet skickas ut så snart bekräftelse på lokal är 
mottagen. Preliminär ort för årsmötet är Södertälje. Kallelsen ska 
innehålla information om tid och plats för årsmötet. Linda, Kristina 
och Conny hjälps åt med att få kallelsen skickade i god tid innan 
första januari.  
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§ 13. Informationsmötet den 6/12. Styrelsen diskuterar hur det gick och 
konstaterar att informationen som delgavs var intressant och 
givande.  

 
§ 14. Rapporter:  

Mässgruppen – Utställningen Rasklubbstorget. Stockholm 
Hundmässa 2022. Medlemmarna som var på plats konstaterar att 
intresset för rasen var stort och det var en bra uppslutning kring 
montern. Ett lyckat event.  

 Sociala medier/Kommunikation  
RAS/Avel – information från Sussie, bordläggs till nästa 
styrelsemöte.  
Tävling – Utbildning – Årets hundar, färre resultat än vanligt har 
kommit in än så länge.  Conny lägger en påminnelse på hemsidan. 
Samtliga kategorier Årets Hund är möjliga att skicka in resultat på 
fram till och med 31/12-2022.  
Utställningar/Rasspecial  
Vallning 
Från de olika förbunden.  
 

§ 15. Övriga frågor 
 
§ 16. Avslutning 
 
Kommande styrelsemöten under våren 2023.     7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 30/5 
 
Nästa styrelsemöte 2023-01-10 
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