
Protokoll styrelsemöte 2 och 3 2013 
2013-04-14 och 2013-04-07 

 

 
Närvaro: 
Camilla Rönnqvist Malin Johansson 
Torbjörn Eriksson Anders Dahlgren 
Elaine Holappa  Ingela Jacobsson 
Maria Drangel  Camilla Dahlgren 

 
§2.1 Öppnande 
Malin Johansson hälsade alla välkomna 

 
§2.2 Dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§2.3 Val av justerare 
Elaine Holappa valdes att justera protokollet 
 
§2.4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§2.5 Ekonomisk rapport 
PG:79540,7 SEK 
Antal medlemmar: 359 st 
 
§2.6 Skrivelser och mail IN/UT 
SBK- Yvonne Brink gällande flytt av utställning på RM 
SBK- kongress handlingar 
SDK-anmälan RAS/RUS konferens. 
 
§2.7 Rapporter 
 
2.7.1 Riksläger/ZTP 2013- Camilla D 
Tånga Hed bokat, instruktörer bokade för samtliga grenar. 
 
2.7.2 Lokalområdenas arbetsgrupp- Malin 
Inget att rapportera 
 
2.7.3 Rapporter från utskotten 
Avel & Hälsa - HS har fått SDK’s ansökan skriven av Melissa Carlsson till SKK’s 
forskningfond på remiss. HS tillstyrker att denna skickas till SBK för vidarebefodran till SKK.  
Möte är bokat med SKK,SBK och representater från SDK 4 sep. 
Avel & Hälsa arbetar med att planera informationsträffar för uppfödare  i LO’na. 
 
§2.8 Nya frågor 
2.8.1 Tidningen. (kostnad nr 1, byte av tryckeri, porto etc) 
HS beslutar att ge PR&Info i uppgift att ta in offerter och presentera olika förslag på 
tryckerier till HS. I det fall vi inte kan reducera kostnaderna för tidningen detta år, blir HS 
tvungna att göra ett dubbel nr av nr 3-4 för att hålla budget, då nr 1 kraftigt överskridit budget 
för ett nr pga tryckkostnad och portokostnad. 



 
2.8.2 Tillsättning utskott 
Utskottet för Avel och Hälsa: Melissa Carlsson ska tillfrågas som sammankallande 
Anders Dahlgren tillfrågar Christina Persson om hon vill vara valphänvisare 
 
Utskottet för Exteriör: Karin Danielsson utses som ny medlem i utskottet 
. 
2.8.3 Målstyrning 
Målstyrningen fastställdes av årsmötet och ska vidareförmedlas till LO’n och Utskott. 
 
2.8.4 45 års jubileum SDK 
45-årsjubileumsfest på Rikslägret, samt eventuellt utdelande av SDK hederstecken vid 
medlemsmötet 
Maria Drangel tillsammans med Camilla Rönnqvist tar hand om hederstecken. 
 
2.8.5 medlemsmöte Tånga Hed 
Fredag den 26 juli kl 18, kallelse finns i tidningen 
 

§2.9 AU beslut 

Fanns inga 

§ 2.10 Övriga frågor 

2.10.2 Kongressen 2013 

Malin Johansson och Ingela Jacobsson deltar på kongressen 2013. 

§ 2.10 Övriga frågor 

2.10.1 RM 2013  

Mellansvenska tar hand om Bruksspår, och IPO-delen är Sabina Bonnevier ansvarig för. 

2.10.2 Kongressen 2014 

Malin Johansson åker på rasklubbskvällen och på kongressen deltar förutom Malin även 
någon annan, avvaktar besked om detta 

Styrelsen gick igenom FS förslag samt motioner. 

Förbundsstyrelsens förslag 1 avseende förbundsavgift- Styrelsen bifaller 

Förbundsstyrelsen förslag 2 avseende verksamhetsklubb för agility-Styrelsen anser att vi 
som rasklubb inte berörs av detta och därmed inte har en åsikt. 

Förbundsstyrelsen förslag 3 avseende revidering av SBK grundstadga- Styrelsen är inte i 
dagsläget tillräckligt insatta i förändringen, avvaktar och läser på mer och återkommer i mail 
eller extra telemöte. 

Förbundstyrelsen förslag 4 avseende förändring i bruksprovsregler gällande krav på 
genomfört MH.- Styrelsen bifaller och ställer sig bakom FS förslag. 



Motion nr 1 - Styrelsen bifaller och håller med FS 

Motion nr 2- Styrelsen bifaller och håller med FS 

Motion nr 3- Styrelsen bifaller och håller med FS 
 
2.10.3 Ny logotype SDK 
Styrelsen diskuterade kring ny logga men är överens om att inget görs åt detta i dagsläget 
då inget förslag om detta inkommit till styrelsen. 
  
2.10.4 Publicering RAS 

Utskottet för Avel och Hälsa sammanställer samtliga delar, detta kommer att skickas till 
styrelsen för påseende och sedan skickas till SBK/SKK 
 
2.10.5 Ansvarsområden inom HS  
Malin Johansson: Mellansvenskas Lokalområde, Arbetsgrupp LO’n 
Camilla Rönnqvist: Utskottet för Avel & Hälsa, Register. 
Maria Drangel: Östra Lokalområdet, Utskottet för PR/Info, medlemsansvarig 
Torbjörn Eriksson: Utskottet för mentalitet 
Elaine Holappa: Stockholms Lokalområde, Utskottet för Utställning 
Anders Dahlgren: Västra Lokalområdet, Södra Lokalområdet. 
Camilla Dahlgren: Utskottet för prov och Tävling 
 
2.10.6 Valphänvisningen, tydliggöra regler på hemsidan. 
Regler för valphänvisningen på hemsidan behöver förtydligas för uppfödare. Maria Drangel 
uppdaterar efter instruktioner från Avel & Hälsa. 
 
§2.11 Avslutning 
Malin Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte 2013-06-12 
 
 
 
Ordförande   Sekreterare  Justerare 
Malin Johansson  Camilla Rönnqvist Elaine Holappa 

 
 


