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

Protokoll, styrelsemöte nr. 3, 2022. 
Vid ordinarie styrelsemöte har följande antecknats till protokollet. 
Tid för mötet: Måndag 04 Mars 2022 Kl 18:15 
Plats:  Zoommöte 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Hallberg Lüning kl 18.15 
 

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

 
§ 3 Förteckning över närvarande 

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

Frånvarande: Ewa Woldemar 

  

§ 4 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera mötets protokoll 
 Kajsa Nordahl & Desire Leijdt 
 
§ 5 Fastställande av dagordning för mötet 

Mötet beslöt att godkänna dagordningen utan ändringar. 
 
§ 6 Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom och följande noterades: 
- Nr 6, Byte av bank 
- Nr 7, DOS Data, Holland 

 
§ 7 Ordförande har ordet 

Inget att rapportera. 
 
§ 8 Vice ordförande har ordet 

Desire kollar upp gamla åtgärdslistan och allt material till specialen  
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Svenska Schapendoesklubben, postadress  Organisations nr 
SSK, C/o Anton Karlqvist, Ullerudsbacken 61, 123 73 Farsta 802437-6355 

§ 9 Post och skrivelser 
Inkommande: 
Mail från SGVK om: 
- Inbjudan till Ordförandekonferens samt Fullmäktigemöte 
- Påminnelse om att fylla i funktionärs formulär från årsmöte. Anton behöver alls uppgifter, 

adress, telefon, mail. 
- Bobtail nyhetsbrev (Tidskrift för Old English Sheepdogsällskapet) 
- Bergennytt (Club Berger des Pyreness)  
- Handledarutbildning SKKs uppfödarutbildning i fysisk studiecirkelform  
- SKK Utställning – SKK utvecklar ett nytt system för administrering av 

utställningsverksamheten.  
- SGVK vill ha in information om vår Schappisnytt, redaktörens namn samt mailadress. Detta 

ska vår huvudsponsor Oliver`s ha. De behöver också utgivningsschema för år 2022. Anton 
samlar ihop detta och skickar iväg.  

- Oliver`s logga måste ut på hemsidan. Ligger redan ute. 
 

- Någon har lagt ut en artikel om Nackdelar om Schapendoes, Nackdel.se. Styrelsen kan inte 
göra något åt detta.  

Utgående: 
inga 
 
 

§ 10 Styrelsebeslut 
AU-beslut: 
inga 

 Beslut per capsulam: 
 Inga 
 
§ 11 Rapporter 

Webbansvarig (Hemsida mm): 
- Uppdatering på hemsida 

Nya styrelsen ligger på hemsidan. Dock är inte övriga poster uppdaterade.  
- Uppdatering datum Schappisnytt – Från Emma 
- RAS behöver läggas upp 

 
Tidningsansvarig: 
Vad vill vi skriva om? 
Hela år 2022 utställningar ska med i första numret av Schappisnytt. Desire letar upp info om 
utställningar och skickar till Emma.  
Ordförande har ordet sidan 
Rapport Falkenberg 
Presentation styrelsens arbete 2022 
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Svenska Schapendoesklubben, postadress  Organisations nr 
SSK, C/o Anton Karlqvist, Ullerudsbacken 61, 123 73 Farsta 802437-6355 

Utställningskommittén: 
Ulrika håller på tjänstgöringslista för Falkenberg 
Att göra lista Specialen   
- Oklart om vi har 4 bäddsrum på specialen, Anton kollar 
- Middag på kvällen, Catering eller alla tar med sig själva. Anton kollar om det finns grillar på 

Tånga Hed.  
- Finns checklista för vem som gör vad och när, Desire mailar ut.  
- Lägga ut fråga på Facebook vad medlemmarna vill ha 
- Domare till specialen 2023 & 2024. Domare ska vara bokade 3 år framåt, gäller det oss, hur 

blev det med Covid-19. Ulrika kollar med SGVK hur det ligger till. 
 
Avelsrådet: 
Joakim Karlqvist har gått med i avelsrådet. Celina sitter kvar.  
Domarkompendiet skulle varit klart 15 mars, måste ut snarast. Har inte RAS inte ändrats behöver 
inte domarkompendiet inte ändrats. Desire kollar med SKK om det gamla domarkompendiet.  

 
Utbildningsansvarig: 
Inget att rapportera. 
 
Aktivitetskommittén: 
Inget att rapportera. 

 
§ 12 Medlemsfrågor 

Inget att rapportera. 
 
§ 13 Ekonomi 

Kajsa får varje månad listor med betalande medlemmar i klubben. Styrelsen beslutar att vi delar 
upp listan så vi alla hjälps åt att kolla vilka som är medlemmar och vilka som vill bli på facebook.  

 
§ 14 Ärenden att behandlas av styrelsen 

Inget att rapportera. 
 
§ 15 Övriga frågor 

Anna-Karin har valt att avsäga sitt uppdrag som suppleant. Styrelsen tackar Anna-Karin för sin tid 
i styrelsen.  
Angående Falkenbergsutställning. Hur mycket ska vi lägga ut på den officiella facebook gruppen. 
T.ex Några bilder på den öppna och sen hänvisa till den stängda facebook sidan.  
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Svenska Schapendoesklubben, postadress  Organisations nr 
SSK, C/o Anton Karlqvist, Ullerudsbacken 61, 123 73 Farsta 802437-6355 

 
§ 16 Nästa möte 
 Måndagen den 18 april 2022 kl 17:00 
 
 
§ 17 Mötets avslutande 

Mötet avslutades av ordförande kl. 19.39 
 
 
 
 
 

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