
 
 

Protokoll Telefonmöte 20160322                                                                               

 

 
    

Närvarande:    Ej Närvarande: 
Karin Björklund  Lena Lindberg     
Sylvia Johansson   
Kikki Tiestö (ordf) 
Sofia Karlsson   
Ida Björklund 
Göran Hansson 
Ulla Chowhdury 
Anne Svensson      
Reneé Östrand(4)  
 
                
1. Ordförande Kikki hälsade de närvarande välkomna och inledde med närvarokontroll, och sedan 

hade vi en liten presentation av oss själva eftersom det var första mötet med de nya 
styrelsemedlemmarna. 
 

2. Till att justera protokollet valdes Sofia Karlsson  

3. Dagordningen godkändes 

4. Avelskommitten:  Reneé berättade att det var lite få anmälda till uppfödarmötet i Uppsala.  
Påminnelse skulle skickas ut, samt att de andra SSPK-klubbarna skulle inbjudas till förmiddagens 
föreläsning. Sedan togs beslut om att någon i avelskommitten skulle bli medlem i Danska 
kennelklubben för att kunna komma åt deras hundregister som inte är öppet. 
Vissa uppfödares kännedom om hundar utrikes ska också tas till vara. 
Diskuterades även om det kunde vara möjligt att genomföra ett nordiskt uppfödarmöte. 
 

5. Info från SSPK.s Stämma: Enligt Karin så var det viktigaste att det inkommit 2 propositioner till 
stämman.  
Den första gällde förlängning av mandatperioden från 2 till 4 år. Den propositionen fick NEJ av 
stämman 
Den andra gällde att minska ner antalet delegater i styrelsen. Den propositionen fick JA av 
stämman 
 

6. Ekonomi: Göran tog upp att intäkterna i början av år 2016 var mindre än de var samma period 
2015. Göran skulle skicka ut underlag så att resten av styrelsen kunde titta på vad som 
eventuellt var annorlunda. 
Göran skulle också göra ett faktureringsunderlag som kunde skickas ut till de som vill ha ett 
underlag för sin bokföring. 
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7. Styrelsemedlemmars deltagande på uppfödarmötet:  
Det hade kommit en förfrågan om att styrelsemedlemmar inte skulle behöva betala för att gå på 
uppfödarmötet.  
Beslut togs på att alla skulle betala förutom de från avelskommitten. 
 

8. HD-Röntgen: Det har kommit in 5 förfrågningar om subvention av HD röntgen till kassören 
 

9. MH: Lena, Kikki och Karin samarbetar för att genomföra ett MH i Stockholmstrakten. 
Förfrågningar har skickats till klubbar i området, men det har varit lite dåligt med respons än så 
länge. 
 

10. Ronden: Ida Björklund tar över som sammankallande inför RONDEN 2016 
 

11. Övriga frågor:  
Sponsorer till Ronden. Alla hjälps åt med att leta. 
Årets hund stadgarna tas upp på nästa möte. 
 

12. Nästa telefonmöte: 3/5 kl 18.00 
 

13. Ordförande tackade alla som varit med och avslutade mötet 
 
 

 
………………………………………. 
Sylvia Johansson/sekreterare 
 
 
 
………………………………………… 
Sofia Karlsson /Justerare 
 
       
 
 


