
                                            
Protokoll för styrelsemöte den 200321. (Telefon konferens möte pga Covid-19) 

 
Närvarande:  

Linda Björkman, Peter Bjelke, Celina Ebenhart, Emma Wahlèn och Charlotte Augustzen. 

Frånvarande: 

Desirè Leijdt 

 

Anmäld Frånvaro: 

 

§ 1. Mötets öppnande  

Mötet startar kl 10:03 av ordförande Peter. 

 

 

§ 2. Val av justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet 

Celina & Linda 

 

 

§ 3. Fastställande av dagordning 

Ja. 

 

 

§ 4. Beslut per capsulam 

*Brev till medlemmar. 

*Öppen Facebook eller ej. 

*Krister Esping kassör. 

 

 

§ 5. Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från 200215 godkänns. 

 

. 

§ 6. Utgående post 

Mail har skickats till Sgvk. 

 

§ 7. Inkommen post 

Listan över domare 2020 Lydnad 

 



§ 8. Inkommen skrivelse 

Inkommen från Celina Ebenhart via mail. 

 

§ 9. Uppföljning 

Linda och Peter tar fram en to-do-list inför specialen. 

 

§ 10. Ordförande har ordet 

Beslut per capsulam: Krister Esping kommer att vara kassör 

istället för Anette Karlqvist som avgått. 

 

§ 11. Rapporter 

a) Kassör 

Anette Karlqvist avgår. Krister Esping tillfrågad. 

 

b) Medlemsfrågor 

Fokusområde – medlemskap 

Varför tappar vi medlemmar… 

*Förslag på startkit som skickas till uppfödare från klubben till valpköpare med ett välkomstbrev och 

”påminnelse” om fortsatt medlemskap efter 1 år. 

Vi har idag 122 betalande medlemmar. 

*Utöka värde av medlemskap - förmånspaket? 

Rabatthäften/give away påse från klubben till nya valpköpare. 

*Kan man hitta fler samarbetspartners? 

Eurogroom, oh my dog, MiM. 

Kan man hitta en samarbetspartner som ger mycket värde? T.ex. 5% på ett helt köp på Maxi i 

rabatthäftet som gör att det betalar sig själv 

Ev utveckla ett rabatthäfte i enbart djuraffärer/Internetbutiker-rabattkod  

Varför ska man vara medlem? 

*Hur ska vi locka nya och behålla de medlemmar som haft medlemskap via uppfödarna. 

Hur ska man sprida information om medlemskapet? 

*Öppen facebook sida 

Fokusområde - hur kan vi sprida med information om klubben? 

*Återkommer till öppen facebook sida. 

Vad kan vi göra i Schapendoes Sverige (utan att skada intregriteten i ssk?) 

*Peter kollar runt vad som gäller kring detta. 

 

c) Utbildningsansvarig 

*Celina & Linda har inget just nu. 

 

d) Avelsrådet 

*Peter kollade med Sgvk och Carola, de kommer ha ett avelsrådsmöte till hösten där alla 

uppfödare 

får deltaga, vårt avelsråd (eller delar av den) kommer att delta på detta mötet. Efter att detta möte 

varit kommer vårt avelsråd att ha ett separat möte. 

Uppfödarträff 2021 kommer att diskuteras. 

 

 



 

e) Ungdomsgrupp 

Avveckla “Ungdomskommitén” – aktivitetskommiten?  

*En tanke är att istället starta en ”aktivitetskomitte”, vad som ska ingå i den får vi ta upp vid ett annat 

tillfälle. Punkten bör vara klar innan årsmötet 2021! 

f) Vall 

* Anders Enqvist är kontaktperson och sammankallande. 

 

g) BPH/MH 

*Vakant 

 

h) Rallylydnadskomittén  

*Ingela Dahlqvist och Madelene Adamsson 

 

i) Lydnadskomittén 

*Vakant 

 

§ 12. Utstälnning 

a) Falkenberg 

Inställd pga Corona Virus. 

 

b) Vårgårda Rasspecialen 

Middag utomhus 

Boende 

KM 

*Möte kring specialen kommer ske separat med endast specialen som punkt! 

 

 

§ 13. Redaktionsansvarig 

a) Schappisnytt 

*Emma arbetar med att få ut till alla medlemmar om att få tidningen digitalt och i pappersform. 

*Presentation av styrelsen kommer att vara med i nästa (vår första) schappisnytt för i år. 

*Deadline för 3 kommande pdf behöver komma ut till alla medlemmar. 

 

b) Webb/Hemsida 

Tack för din anmälan. 

Din anmälan är nu mottagen och vi kommer att höra av oss till dig med besked snarast.  

Fundering -vi kommer höra av oss till dig med besked. Vilket besked ska jag vänta på ???  

Generellt tror jag att det måste vara tydligt i text vad man ska göra. En intresserad medlem ska inte 

fundera på vad man ska/förväntas göra. Det har skickats ut medlemskort via bla mail. Den 

informationen borde stå. (Jag har varken fått eller saknat det, visste inte att jag skulle få).  

Klubbens hemsida är vår bild utåt och säger så mycket. Rörig hemsida tyder på rörig klubb å det ska vi 

ju inte vara. 

*Emma och Celina kollar upp vad det kostar och om vi möjligtvis kan byta till ny hemsida. 



 

§ 14. Komissarie/Bestyrelse? 

*Återkommande 

 

§ 15. Arbetsbeskrivning styrelse? 

*Återkommande 

 

§ 16. Sponsorer 

*Vi behöver aktivt jobba på att få ihop sponsorer till klubben. 

Peter har kontakt med några.  

 

§ 17.Uppfödarträff 2020? 

*Kommer bli 2021. 

 

§ 18. Övriga frågor/Punkter 

a) Facebook 

*Öppen sida för alla, behålla den låsta för endast betalande medlemmar. 

*På den slutna sidan kommer lösenord till schappisnytt pdf läggas ut. 

*Emma och Celina ordnar med detta asap. 

*Beslut om ovanstående togs idag, JA från alla. 

 

b) Försäljning 

Förenkla säljprocessen (integrera gratis webshop likt shopify eller tictail) 

Uppdatera generell design 

Se över leverantör av kläder 

Se över nya förslag till artiklar att sälja 

Pärm för stamtavla 

Termosar 

Telefonskal 

Mössor/kläder 

 

Vad säljer SSK idag? 

 

c) Hälsoenkät 

*Vi behöver ut med information till medlemmar om att enkäten finns på vår hemsida. 

 

d) Etiketter nya ägare? 

*Kommer via mail till Linda från Sgvk. 

e) Brevpapper/porto 

f) Skyltar/Rökförbud 

*Gällande specialen. 

 

Mötet avslutas kl 12:36 

 

 



Vid protokollet: 

 

…………………………………  ……………………………………. 

Sekreterare: Linda Björkman  Ordförande: Peter Bjelke 

 

…………………………………  …………………………………….. 

Justerare: Linda Björkman   Justerare: Celina Ebenhart 

 

 


