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Protokoll 3 den 2 april 2020 i telefonen 
 
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Annelie Finnebäck, Christina Ling-Larsson, Maria 
Landergård, Marie-Christine Lindgren, Irja Åberg, Monica Håkansson, Kristina Carlstedt, Jan 
Hockart 
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör) 
Ej meddelat förhinder: Bodo Bäckmo 
 
 
1. Mötets öppnande. 

Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna. 
 

2. Val av justeringsperson. 
 Irja Åberg valdes. 

 
3. Fastställande av dagordningen. 

 Fastställdes utan tillägg 
 

4. Genomgång av föregående protokoll. 
 Protokoll 2 och det Konstituerande var justerade, genomgicks och lades till handlingarna  
 

5. AU. 
 AU protokoll 1 konfirmerades och lades till handlingarna 
 

6. Ekonomi. 
 Inget nytt har hänt så här tidigt på året.  
 VI beslutade att betala tillbaka anmälningsavgifter för utställningar och 
 exteriörbeskrivningen som nu inte blir av pga SKKs restriktioner. 
 Vi beslutade att vi köper in ett restlager med CK/HP priser. 
  

7. In- och utgående skrivelser. 
 1/ SKK / 3 nya auktorisationer/exteriördomare på våra raser 
 2/ SKK / Göran Bodegård är avliden 
 3/ SKK UtsK / Har godkänt ändringar i vårt utställningsprogram.  
 Utgående 
 1/ Mail har skickats till de domare och ringsekreterare som skulle arbetat för oss på de 
 inställda utställningarna. 
 2/ Mail är skickat till Vilsta ang avbokning av 16 – 17 maj  
 3/ Ansökan om ändringar i vårt utställningsprogram är skickat till SKK UtsK  
  
8. Genomgång av uppdragslista. 

 Bosse och Bodo följer upp HD frågan. 
 

9. Corona 
 Alla våra evenemang fram t o m 31 maj är inställda efter att SKK kommit med 
 restriktioner som vi alla inom koncernen måste följa. Vi fortsätter hålla oss uppdaterade. 
  
 Några av SSPKs rasklubbar har krav på utställningsmerit för att få valphänvisning. SSPK 
 uppmuntrar rasklubbarna, att under samma period det inte arrangeras officiella utställningar i 
 Sverige, släppa på det kravet under samma period. Det är tekniskt omöjligt att uppfylla 
 kraven när det inte finns möjlighet till utställning.  
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10. Rapporter 
 Då vi numera har google formulär att fylla i så sparas dessa på vår dropbox efter att 
 styrelsen gått igenom dem. Här i protokollet kommer endast beslut att stå med. 
 
 I PR/Info gruppen har Mia Hansson ingått. 
 
 I Årets Hundgrupp har vi beslutat att fr o m 2020 kommer inga Årets Hund rosetter eller 
 andra utmärkelser att skickas per post så om man inte kan själv eller via ombud hämta 
 sin rosett eller utmärkelse på fullmäktige så kommer de att finnas med runt om i landet på 
 våra utställningar och då får man hämta dem där i vårt sekretariat. 
  

11. Övriga frågor. 
 Inga idag. 
 

12. Summering av dagens möte, Highlights till hemsida, facebook och instagram. 
 Påminna om återbetalning av anmälningsavgifter. 
 Söka efter en medlem som är duktig på Instagram.  
  

13. Nästa möte 
 19 maj 2020 i telefonen 19,00 
 

14. Avslutning. 
 Bosse tackade för ett trevligt möte. 
  

  
 
 
 
  
 Vid protokollet. 
 
 
  
 
 Annette Persson, sekreterare 
 
 
 
 
 Justeras 
 
 
 
  
 Bo Skalin, ordförande  Irja Åberg, suppleant 


