
Telefonmöte 20190918 

Närvarande: Anna Törnlöv, Karin Pettersson, Linnéa Brunzell, Marie Söderberg, Annette Lantz, 
Sara Malmqvist, Maria Haglund, Rickard Ekelund, Emma Söderlund 

 

§1. Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet. 

 

§2. Val av protokollförare och justerare 

Emma Söderlund för protokoll. 

Justerare: Karin Pettersson samt Marie Söderberg 

 

§3. Föregående mötesprotokoll 

Godkännes. 

 

§4. Ekonomi 

Nuläge: 80 572 kr.  

 

§5 Medlemmar 

Ser fortsatt bra. Antalet har ökat. 

 

§6 Rasmonter Stora Stockholm 

Vi deltar inte i år. Vi satsar på 2020. 

 

§7. SMASK-bladet 

BPH med bilder samt utställning i nästa blad samt lista på hundar som fått championat, och 
vallningen. Vi tar även upp tillåten korsavel. Men även vad vi gör i styrelsen. Nathalie Nylén vill 
göra tidningen och vill ha tydliga riktlinjer för vad som ska stå i bladet. Vi ska boka telefonmöte för 
att göra detta med Nathalie. 

 

§8. Utställning 2020 

Judith har tackat ja till att vara domare. Linnéa kollar med boende för henne. Vi behöver någon 
som hämtar samt lämnar henne vid flygplatsen. Datum:15 aug i Arboga. Prisrosetter finns. Vi 
behöver ringsekreterare samt en ”inropare”. Vi behöver någon som ställer fram priser mm.  

Parklass (så lika som möjligt) Anmälan på plats. 

 

§9. Utställning 2021 

Tånga Hed, 19-20 juni. Domare är bokat. Tillsammans med SASK. Vi ska eventuellt samordna 
nosework och/eller rally tillsammans med SASK. 

Det finns lediga lokaler om vi vill preliminärboka dem för tex. mat på kvällen. Vi bokar några 
stugor i klubbens regi. 

 

§10. Seminarium – Utställningsansvariga 



SKK har en utbildning: Seminarium för domar-, och utställningsansvariga i SKKs ras- och 
specialklubbar där någon i styrelsen bör delta. Ingen har möjlighet just nu, vi får se vid nästa 
tillfälle. 

Karin undersöker officiell utställning 2022, hur tidigt vi måste ansöka. 

§11. Org.nummer 

Från 2020-01-01 skaffar vi eget organisationsnummer. 

 

§12. Valphänvisning – uppföljning 

Inavelsgraden ska vara ett krav för att få valphänvisning, vi använder oss av samma 
rekommendationer som SKK, 6,25%. 

 

Rekommendationer: 

HD A/B 

ED 0 

Ögonlysning ska göras 18 mån innan parning. 

Inte para 2 PRA-bärare.  

Genomfört BPH 

Ålder på avelsdjuren minst 18 mån. 

 

§13 Rassjukdomar/forskningsfond- uppföljning 

Vi behöver samla in pengar alt söka pengar ur forskningsfond för att få valpköpare med sjuka 
hundar att göra obduktioner. Rickard tar kontakt med SKK. 

 

§14 Uppfödarkommittén 

De jobbar på blankett/informationsblad till Uppfödarna. 

De tittar på föreläsning/utbildning för uppfödarna i samband med årsmötet. 

 

§15 Digitala KM:et 

Sofia Jardviken tar över digitala KM:et. Poängräkningen görs om till 2020. Medlemmarna kan 
inkomma med motion till årsmötet. Motionen ska vara inkommen senast 31 jan 2020. 

 

§16 BPH 2020 

Vi fortsätter anordna BPH runt om i landet. 

 

§17 Plattform – medlemmar 

Våra protokoll behöver nå ut till medlemmarna. Vi använder SMASK facebook-sida samt lägger 
dem på hemsidan. 

 

§18 SMASK-shoppen 

Satsa på mössor och pannband inför hösten samt lägga ut på SMASK-medlemmar-gruppen. 

 

§19 Årsmöte 2020 

Datum runt februari-mars. Vi skjuter fram frågan. 



 

§20 Övrigt 

Linnéa har en kontakt som vi bjuder in till Mas i Öst då hon visar intresse för att bidra till klubbens 
arbete. 

Kritikerna från länsklubbsutställningar kommer till klubbens sekreterare som arkiverar dem. 

 

§21 Avslutar mötet 

Ordförande avslutar mötet. 

 

Sekreterare: Emma Söderlund   _______________________ 

Justerare: Marie Söderberg    _________________________ 

Justerare: Karin Pettersson    _________________________ 


