
                             

 

 

 21-11-29 Protokoll digitalt styrelsemöte 

 kl:19.00 via Zoom 

Närvarande: 

Monica Andersson 

Frida Tjernberg (frånvarande) 

Petra Iwarsson 

Lars Appelin (anmält förhinder) 

Maria Bane 

Kikki Tiestö (anmält förhinder) 

Yvonne Broberg 

Susanne Andersson Weiszbach (slöt upp vid §8) 

Valberedningen: 

Catharina Alwall Svennefelt 

Caroline Brodd Björklund 

Marie Bäckström 

 

Dagordning: 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet. 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes med tillägg under Aktivitetskommitten ŐćůůĂŶĚĞ�͟trickhund͟. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare 

Petra Iwarsson valdes till sekreterare och Maria Bane till justerare jämte ordförande. 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. 



§ 5 Inkomna handlingar 

x 211110 SBK Domarutbildning 2022 Rallylydnad, övre norrland. 
x 211110 SSPK Inför workshops verksamhetsplanering 2022. 
x 211111 SSPK Workshop gemensam verksamhetsplanering 2022. 
x 211116 SSPK RAS 
x 211119 SSPK Förslag till policy för resor, boende och alkohol. 
x 211123 SSPK Godkänd utställningar hos SKK. 
x 211123 SKK Cs protokoll nr6-2021. 

 

§ 6 Ekonomi 

Inga poster att rapportera. 

§ 7 AU beslut 

Inga Au beslut är tagna. 

§ 8 Styrelsefrågor 

x Aktivitetskommittén 
 

x Lägret 
 
En artikel är skriven om Dvärgschnauzerringens läger -21 till det kommande 
medlemsbladet. 
 

x Cupen 
 
Arbetet kring Cupen -22 fortskrider. 
 

x Shopen 
 
Maria Bane undersöker inköp av nya varor till Shopen.  
 

x Trickhund 
 
Kontakt tas med Aktivitetskommitten för diskussion kring ͟dƌŝĐŬŚƵŶĚ͘͟ 

      

x Avelskommittén 
 
Planering pågår inför 2022. Ett telefonmöte med mentalitetsgruppen är planerat.  
 



x Hälsogruppen 

 

x Mentalgruppen  

             Arbetet kring det kommande webbinariet pågår. Det kommer att ske i början av  

             2022. Det exakta datumet och tiden bör bli offentligt så fort som möjligt på t.ex. 

              hemsidan, Facebook och i medlemsbladet.  

x Medlemsblad  

Beslut tas att köpa in en årlig licens för verktyget ͟&ůŝƉƐŶĂĐŬ͟ till en kostnad om 168 USD. 

Verktyget ska användas för produktion och distribution av medlemsbladet. Maria Bane 

ansvarar för inköpet.  

 

§ 9 Övriga frågor 

x Årsmöte 

            Verksamhetsberättelser från de olika kommittéerna, och dess undergrupper, ska  

            lämnas in. Årsmötet kommer att diskuteras mer på nästa styrelsemöte. 

x Valberedningen informerar. 
 
Valberedningen informerade om processen inför årsmötet. 
 

x Policy fysiska möten. 
 
Vi avvaktar resultatet på SSPKs policy. Var och en i styrelsen insänder sina eventuella 
synpunkter på texten. 
 

x Loppis i Västerås. 
 

Förslag har inkommit från medlem om att arrangera en loppis under utställningen i 
Västerås. Deltagare prismärker, skriver swishnr. och lämnar in det vill sälja till 
loppisen. Loppisen kommer enbart bestå av hundrelaterade varor. Medlemmen 
ansvarar gärna för loppisen under dagen. Beslut tas att arrangera loppis. 

 

§10 Nästa möte 



Nästa styrelsemöte är måndagen den 10/1-22. 

 

§11 Mötets avslutande 

Ordförande önskar alla deltagare en God Jul och avslutar mötet. 

 

Protokollförare: 

 

 

Petra Iwarsson 

 

Mötesordförande:                                                 Justerare: 

 

 

 

Monica Andersson                                                          Maria Bane 


