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Svenska Schapendoesklubben, postadress  Organisations nr 
SSK, C/o Anton Karlqvist, Ullerudsbacken 61, 123 73 Farsta 802437-6355 

Protokoll, styrelsemöte nr. 12, 2022. 
Vid ordinarie styrelsemöte har följande antecknats till protokollet. 
Tid för mötet: Torsdag 20 oktober 2022 Kl 19:30 
Plats:  Teamsmöte 
 

§ 1 Mötets öppnande 

- Mötet öppnades av ordförande Ulrika Hallberg Lüning kl 19.35 
 

§ 2 Val av protokollförande 
- Mötet valde Anton Karlqvist att föra protokoll. 

 
§ 3 Förteckning över närvarande 
 Ledamöter:  

Ulrika Hallberg Lüning, Desire Leijdt, Anton Karlqvist, Kajsa Nordahl, Sanne Laursen 

Suppleanter: -  

Frånvarande:  

Ewa Woldemar 

  

§ 4 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera mötets protokoll 
- Desire Leijdt & Sanne Laursen 

 
§ 5 Fastställande av dagordning för mötet 

- Mötet beslöt att godkänna dagordningen med tillägg av Doesdata, fest och 
utlandskommittéerna under §11.  

 
§ 6 Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom och följande noterades: 
- Vi kommer bjuda in alla i kommittéerna till ett uppstartsmöte tisdagen den 25:e okt, Kl 18.30.  
- Värdegrunderna för Svenska Schapendoesklubben har varit ute på remiss och enbart en 

feedback har inkommit. Styrelsen godkänner förslaget.  
- Uppdaterat punkter: 19, 37 
- Nya punkt: 39 

 
§ 7 Ordförande har ordet 

- Vissa medlemmars mailadresser verkar vara felaktiga då de studsar tillbaka vid utskick. På 
grund av GDPR kan vi inte gå in och ändra medlemmarnas uppgifter utan medlemmarna 
måste själva ändra hos SKK.  
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§ 8 Vice ordförande har ordet 
- Inget att rapportera. 

 
§ 9 Post och skrivelser 

Inkommande: 
- Mailkonversation angående förra styrelsen fortfarande står registrerad. Ulrika har varit i 

kontakt med både Skatteverket och bolagsverket. Då vi är en ideell förening så ska inget 
registreras. Bolagsverket kan registrera om det är näringsidkande vilket vi inte är.  

- Mail från Anna Medin och Lena Stridsman Persson om schapendoes som vårdhund. De vill 
presentera sig för styrelsen.  

 
Utgående: 
- inga 
 
 

§ 10 Styrelsebeslut 
AU-beslut: 
- inga 

 Beslut per capsulam: 
- Inga 

 
§ 11 Rapporter 

Webbansvarig (Hemsida mm): 
- Vi tackar Celina Ebenhart för sin tid som webbansvarig. 
- Medlemsida Svenska Schapendoesklubben på FaceBook kommer att stängas ner under 

nästa vecka för att minska missförstånd och dubbelarbete.  
 

Tidningsansvarig: 
- Vi tackar Emma Wahlén för sin tid på redaktör på Schappisnytt och välkomnar in Desire Leijdt 

och Kajsa Nordahl som nya redaktörer. 
 
Utställningskommittén: 
- Arbetet fortskrider med god respons både i kommittén och i grupperna för Stora Stockholm 

och MyDog.  
 
Avelsrådet: 
- Vi välkomnar Ann-Sofie Skölden som ny medlem i avelsrådet.  
- Det vi behöver i avelsrådet är en eller flera erfarna uppfödare som vill engagera sig.  

 
Utbildningsansvarig: 
- Lågt intresse för föreläsningen om att förstå hundens språk i november.  
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Aktivitetskommittén: 
- Vi välkomnar Anette Karlqvist och Laila Vilhelmsson som nya medlemmar i 

aktivitetskommittén.  
 
 
Doesdata: 
- Har inte kommit igång än, är under uppstart. 
 
 
Festkommittén: 
- Vi behöver fler till festkommittén, för att ha hand om fiket på SGVK utställning i Örebro, 

kiosken och middagen på samt eventuellt någon sammankomst efter årsmötet i Motala.  
 
 
Utlandskommittén: 
- Inget att rapportera  
 

 
§ 12 Medlemsfrågor 

- Punkten tas bort och slås ihop med §9 post och skrivelser. 
 
§ 12 Ekonomi 

- Vi har haft en del extra utgifter men nödvändiga investeringar till specialen. Men fortsatt god 
ekonomi.  

- Då tidigare styrelser fortfarande kommer in på vårt Nordea konto trots upprepade kontakt 
med Nordea ser vi inga andra möjligheter än att byta bank.  

 
§ 13 Ärenden att behandlas av styrelsen 

- Plats och lokal behövs bokas till årsmötet i Motala den 18 feb.  
 
§ 14 Övriga frågor 

- Inga 
 
§ 15 Nästa möte 

- Onsdag den 16:e november, Kl 18:00 
 
§ 16 Mötets avslutande 

- Mötet avslutades av ordförande kl. 22.40 
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Svenska Schapendoesklubben, postadress  Organisations nr 
SSK, C/o Anton Karlqvist, Ullerudsbacken 61, 123 73 Farsta 802437-6355 

Vid protokollet: Protokollet justerat av: 
 
 
________________ ________________ ________________ ________________ 
Anton Karlqvist Ulrika Hallberg Lüning Desire Leijdt Sanne Laursen  
Sekreterare Ordförande Justerare  Justerare  


