
Styrelsemöte Telefonmöte 20100608 

Närvarande: Anders Andersson, Anneli Ekdahl, Bernt Nilsson, Beth-Lis Raghall, 
Margareta Olsson, Ingrid Käll, Jan Herngren, Björn Magnusson, Kaj Kiiskilä, 
Marianne Olofsson samt sammankallande för avelsrådet Berndt Klingeborn.   

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Anders Andersson förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Till justerare av dagens protokoll valdes Bernt Nilsson. 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från 20100424 (2st.) godkändes och lades till handlingarna 
med tillägg att ansvarigt aktivitetsombud i Östergötland är Eva Ring.  

§5 Rapporter 

1 Ordförande 

Ordförande AA informerade om inkomna fotograferbjudanden, men vi har 
medlemmar inom klubben som ställer upp och tjänstgör vid våra utställningar.   

2 Kassör 

SShk har 1268 st. medlemmar. 
Likviditeten i klubben är fortsatt god.   

3 Sekreterare  

4 Avelsråd  

Avelsrådet hade möte 20100605 (protokoll finns på websidan). 
Preliminärt är Järva Krog bokad för avelskonferans den 23 och 24 oktober. 
Program håller på att utformas, vidare information läggs framöver ut på websidan, 
samt att information kommer även i nästa Sennenbladet. 

Nya regler för införsel av hundar och katter finns på jordbruksverket.se 

Björn Magnusson har avgått som ledamot i avelsrådet, förfrågan ska gå ut till 
avelsregionerna.   

5 Utställningskommitté  

6 Arbetsprovskommitté 

7 MH-kommitté 



8 Lydnadskommitté 

9 Aktivitetskommitté 

10 Inkomna frågor/frågeställningar 

§6 AU-Beslut 

AU har beslutat i två ärenden. 
1. På inkommen förfrågan från Arbetsprovskommittén om förlängd anmälningstid 
har AU beslutat att inte godkänna generell förflyttning av anmälningstid.   

2.Lina Martinsson och Stefan Sjöberg är ansvariga för bilder till 2011 års kalender. 

Detta godkändes av styrelsen. 

§ 7 Avelsregionsansvarig Grosser 

Styrelsen har beslutat att tillsätta Yvonne Ekstrand som avelsregionsansvarig för grosser. 
Detta justerades omedelbart. 

§8 Övriga frågor 

§9 Nästa möte 

21 augusti i Norrköping. 

14.00 Diskussion med grosserintresserade medlemmar.(Inbjudan skickas ut till deltagarna i RAS 
för Grosser, samt en öppen inbjudan till alla Grosserintresserade medlemmar på hemsidan.) 

15.00 Styrelsemöte.   

§10 Mötets avslutande 

Ordförande Anders Andersson förklarade mötet avslutat. 

Bernt Nilsson:___________________________________ 

Anders Andersson:_______________________________ 

Kaj Kiiskilä:_____________________________________ 


