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Protokoll nummer 2 

2022-04-03 via Zoom 
Närvarande: 

Anita Liew, Sture Almquist, Maritha Karlsson, Barbro Olsson, 

Maria Shanti Persson, Hans Swanström, Agneta Birgersson 

§ 11 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Anita Liew hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat 

19:00.  

§ 12 Val av protokollsjusterare 

Maria Shanti Persson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

§ 13 Fastställande av dagordning 

Styrelsen godkände framlagt förslag på dagordning efter smärre justeringar. 

§ 14 Föregående protokoll 

Förelåg protokoll från konstituerande möte 19 mars. 

Styrelsen beslutade godkänna protokollet och lade det till handlingarna. 

§ 15 Utskott och ansvarsområden 

Utskottet för organisation 

Styrelsen diskuterade bemanning av ett utskott som ska hantera den här typen av 

frågor. 

Styrelsen beslutade att det tills vidare ligger på Barbro Olsson. 

Utskottet för prov och tävling  

Styrelsen diskuterade bemanning av ett utskott som ska hantera den här typen av 

frågor. 

Styrelsen beslutade att det tills vidare ligger på Anita Liew. 
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Utskottet för avel och hälsa  

Styrelsen diskuterade bemanning av ett utskott som ska hantera den här typen av 

frågor. Detta utskott är det som mest knyter an till rasklubbens verksamhet, I detta 

ligger arbete med RAS, utställningen, MH- och MT-verksamhet. I det här utskottet 

behöver det finnas grupper som hanterar olika frågor. 

Valphänvisning 

Den tidigare valphänvisaren har avböjt att vara kvar som valphänvisare och 

avelsrådgivare så vi behöver utse en ny.  

Styrelsen beslutar att fundera på detta till nästkommande sammanträde men att 

eventuella förfrågningar tills vidare ska gå till styrelsemailen. 

Utställningskommitté 

I utställningskommittén finns Barbro Olsson, Maritha Karlsson och Katie Björkroth 

Gustavsson. De sitter kvar men poängterar att det behöver finnas fler personer som 

kan hjälpa till på utställningsdagen. 

Arbete med RAS 

RAS-dokumentet är godkänt så för tillfället har klubben en liten frist innan 

dokumentet ska revideras däremot så behöver det följas upp årligen. 

Mentalverksamhet 

Styrelsen diskuterade bemanning av ett utskott som ska hantera den här typen av 

frågor.  

Styrelsen beslutade att det tills vidare ligger på Anita Liew. 

Utskottet för hundägarutbildning 

Styrelsen beslutade att fundera på detta till nästkommande sammanträde men att 

eventuella förfrågningar tills vidare ska gå till styrelsemailen. 

Utskottet för samhällsnytta 

Styrelsen diskuterade bemanning av ett utskott som ska hantera den här typen av 

frågor. 

Styrelsen beslutade att tillfråga Lotta Eriksson om hon kan vara kontaktperson för 

dessa frågor. 
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§ 16 Ekonomi 

Kassören har ännu inte fått tillgång till kontona då protokollen precis är justerade. 

Kassören ska ta kontakt med Nordea i veckan och förhoppningsvis ska det då komma 

igång. 

§ 17 Utställningen 2022 med tillhörande medlemsmöte 

Avtal är skrivet med Sonny Ström som har tackat ja till att döma. Utställningen är den 

4 juni och ska vara på Nora BK. 

Den dagen ska det också vara ett medlemsmöte med en beslutspunkt för att välja en 

valberedning. 

Styrelsen uppdrar till Barbro Olsson att skriva en inbjudan till utställningen samt en 

kallelse till medlemsmötet. 

§ 18 Hemsidan 

Maria Shanti Persson har ännu inte fått inloggningsuppgifter till hemsidan. 

Styrelsen uppdrar till Barbro Olsson att kontakta nuvarande webmaster. 

Styrelsen diskuterade vidare att ansluta sig till den nya klubbwebben som är lanserad 

på central nivå. Information om detta är utlovat till mitten av april. 

§ 19 Protokoll från förbundsstyrelsen 

Styrelsen diskuterade vikten av att hålla sig uppdaterade på vad som diskuteras och 

beslutas på central nivå. Punkten kommer att finnas som stadig punkt på 

dagordningen. 

§ 20 Skrivelser 

Inkomna 

• Förfrågan om omplacering 

Anita Liew har varit i kontakt med personen och diskuterat möjliga lösningar.  

• Förfrågan från person med intresse för rasen 

Anita Liew har varit i kontakt med frågeställaren  

• Remiss framtida SM-arrangemang 

Styrelsen diskuterade hantering och uppmanade alla att läsa igenom remissen 

för att sedan lämna in ett gemensamt svar. 

• Information från Utskottet prov och tävling UG bruks om tillägg till regler för 

bruksprov 
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• Information om licenshantering 

• Inbjudan till föreläsning om Agria Breed Profile 

• Kongresshandlingar 

Styrelsen noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna med ovanstående 

hantering. Inga utgående skrivelser fanns. 

§ 21 Nästa sammanträde 

Styrelsen beslutade att genomföra nästa sammanträde via Zoom den 21 april klockan 

19:00. 

§ 22 sammanträdets avslutande 

Anita Liew tackade de närvarande för ett väl genomfört sammanträde och förklarade 

sammanträdet avslutat 20:20 

Mötesordförande: Justeras:  Vid protokollet: 

 

Anita Liew  Maria Shanti Persson Barbro Olsson 

Ordförande 


