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Styrelsemöte Nr.1 
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Närvarande: Camilla Rönnqvist, Madelene Dahlgren, Eleonor Sjögren; 
Maria Drangel, Conny Hallberg, Madlen Steen, Jonas Olsson anslöt 19.24 

Anmält frånvaro: Eva  

 
 

1.1 Mötets öppnande  
Ordförande Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna, speciell Madlen Steen som är ny i 
styrelsen. Förklarade därmed mötet för öppnat 
 

1.2 Dagordning   
Lägger till en punkt under Avel och Hälsa 

 

1.3 Val av justerare   
Conny Hallberg valdes att jämte Ordförande Camilla Rönnqvist justera protokollet 
 

1.4 Föregående protokoll  
Genomgicks och lades till handlingarna 
 

1.5 Ekonomisk rapport   
Plusgiro                     Antal medlemmar  255 st 

170284,97:- 

Fakturor 

Nyligen gjorda betalningar:  

Nykvarns hundhall 4050:-  

Svenska Draghundsportförbundet 1000:-  

Glentons försäljning 3525:-  

Markus Hjortsberg Rosetter 4230,75:-  

Domare x 3 ringsekreterare 2296:-  

Medlemsvård 494:-  
 

Kommande betalning: 29/4 Elpa kontorsbutiken 1060:- 
 

In  

Ej sammanställt ännu men vinterspecialen har gjort ett plus 

 

1.6 Skrivelser/mail IN / UT  
 

IN  

# Kongressen skjuts upp till HT-2020 

# Riktlinjer ang Corona 

# Draghundsförbundet 



# SBK info nr.2 

# SKK ang. vinterspecialen 

# SKK oacceptabelt beteende på tävling 

 

UT  

# Draghundsförbundet  

# Svar till SKK ang. vinterspecialen 

 

1.7 Utskotten:   

PR / Info 

Tidningen  

# Manusstopp tidningen  

# Trofén 

 

Prov / Tävling 

# Budget RM 2020 från tävlingskommittén  

En preliminär budget har inkommit och presenterats för styrelsen. Styrelsen har 

kommenterat budgeten. Troligtvis kommer det bli en mindre minuspost men det är något vi 

får räkna med och en kostnad som HS eventuellt då står för  

# Regelkonferens lydnad / bruks  

Regelkonferens lydnad / bruks 3-4 Oktober 2020 där deltar Madeleine Fantl samt Sara 

Åkerström anmält sitt intresse. 
 

 

Utställning  

# Vinterspecialen 15 mars 2020 

Genomfördes med en del administrativa förändringar till följd av Corona. Utställningen var 

väldigt uppskattad bland deltagarna och vi fick mycket positiv kritik.  

# SKK har påpekat att vi delade ut CK-rosetter på vinterspecialen  

SKK har påpekat att vi delade ut CK-rosetter på vinterspecialen. Vi meddelade alla deltagare 

innan att det var en inofficiell utställning så certkvalité mm är inte något som blir registrerat. 

Vi ville verkligen inte att det skull misstolkas utan vi ville dela ut så mycket priser och 

rosetter som möjligt. Allt för att främja intresset för utställningen och för att locka fler 

deltagare 

 

Exteriör 

# Nya auktoriserade exteriördomare  

Nya auktoriserade exteriördomare är Jan Herngren och Ann-Christine Johansson 

# Efterfrågan efter fler SUOR till utställning ökar. Klubben ha några få och efterfrågar nu om 

det kan finnas intresserade medlemmar. Vi har en intresserad i nuläget och det är Madlen 

Steen och klubben skall anmäla hennes intresse inför nästa utbildning 

 

 



Avel /Hälsa 

# Vakanta platser i utskottet 

Just nu har vi några vakanta platser inom utskottet Avel / Hälsa. 

Om det finns någon som kan tänka sig att sitta eller om någon vill namnge ett förslag så är 

det välkommet 

 

1.8 AU beslut 

# Inget att rapportera 

 

1.9 Nya frågor   

# MH / MT i SDK: regi 

Vi har fått förslag på att anordna MH/MT i klubbens regi. Detta är något som HS ställer sig 

positiva till och HS stödjer förslaget.  

HS Beslutar att klubben står bakom förslaget 

# Korningsdiplom samt handläggning 

HS Beslutar att kornings diplom kommer att ges till de medlemmar som ansöker om det. 

Medlemmar kommer kunna ansöka om diplomet via klubbens hemsida. Madlen Steen och 

Eleonor Sjögren kommer ansvara för detta 

# Lägga till i våra stadgar att vi är medlemmar i Svenska Draghundsportförbundet 

HS Beslutar att förtydliga att klubben följer draghundsförbundets regelverk 

 

1.10 Övriga frågor 

# Sektorer  

HS tar kontakt med alla sektorer för att se hur vi kan hjälpa till samt vilka som sitter på vilka 

poster 

 

1.11 Nästa möte   

Nästa telefonmöte Måndag 25/5 kl.19.00 

 

1.12 Avslutning    

Mötet avslutades av vice ordförande Madelene Dahlgren då ordförande koppla vidare till 

ytterligare ett möte 


