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Protokoll, styrelsemöte nr. 5, 2022.
Vid ordinarie styrelsemöte har följande antecknats till protokollet.
Tid för mötet:

Måndag 09 Maj 2022 Kl 18:00

Plats:

Teamsmöte

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Hallberg Lüning kl 18:13

§2

Val av protokollförande
Mötet valde Anton Karlqvist att föra protokoll.

§3

Förteckning över närvarande
Ledamöter på Teams:
Ulrika Hallberg Lüning, Desire Leijdt, Anton Karlqvist, Kajsa Nordahl, Sanne Laursen
Suppleanter på Teams:
Ewa Woldemar

§4

Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera mötets protokoll
Kajsa Nordahl & Ewa Woldemar

§5

Fastställande av dagordning för mötet
Mötet beslöt att godkänna dagordningen utan ändringar.

§6

Åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom och följande noterades:
Klara punkter: 15

§7

Ordförande har ordet
SGVK Konferens 7 – 8 maj 2022
Bilder till bildspel – domarkonferens 2–3/2–23

§8

Vice ordförande har ordet
Inget att rapportera.
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Post och skrivelser
Inkommande:
Mail från SGVK om deras mötesdatum
Kajsa får från SKK våra medlemslistor – Välkomstmailen till nya medlemmar skickas från Kajsa.
Utgående:
inga

§ 10 Styrelsebeslut
AU-beslut:
inga
Beslut per capsulam:
Inga

§ 11 Rapporter
Webbansvarig (Hemsida mm):
- Byta namn på grupperna på FB. Vi har idag två st FB sidor, en Svenska Schapendoesklubben
och en Svenska Schapendoesklubben – medlemssida
- Anton kollar upp så att hela styrelsen kan bli admin på FB och kunna göra inlägg som
Svenska Schapendoesklubben och inte som person.
- Oliverloggan ska ligga som huvudsponsor fast på hemsidan – inte knuten till något
evenemang.
- Månadens bild – be medlemmar på FB lägga in bild på sin hund och sedan får medlemmarna
rösta – bilden hamnar på första sidan på hemsidan
- Lägga våra stadgar + RAS på hemsidan tillsammans med värdegrunden
- Anmälningarna till Specialen måste ut på hemsidan.
Tidningsansvarig:
Till nästa Schappisnytt inlämnas senast 20/5:
Reportage om konferensen – Kajsa och Ulrika
Reklam för vår FB grupp
Specialen Tånga Hed
Sommarapotek och värme
Ordförande har ordet – att skapa värdegrund för klubben
Utställningskommittén:
Bjuda in medlemmar till kommittén
Få hjälp med att bygga monter på Stora Stockholm och MyDog
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Avelsrådet:
-

Hitta intressanta föreläsningar gällande avelsarbete – utöka kunskapen inom avelsarbetet.

-

Subventionera uppfödarutbildning för dem som är intresserade av att hålla på med avel.
Samarbete med SGVK
Hälsoenkät – Få en lägesbild på våra hundar runt om i Sverige.
Avelskonferens 22/10–22 i Upplands Väsby

-

Utbildningsansvarig:
Utbildningsfond – utbildning till CUA för Anton, vi kan ansöka om bidrag från SGVK
Aktivitetskommittén:
- Bjuda in medlemmar till Utbildning-, aktivitets- och utställningskommittén
- Sugna på att anordna BPH – tillsammans med annan rasklubb
- Uppfödarmöten. Teman som höftavläsare, veterinär, föreläsare
- Brev till uppfödare angående höstens avelsråd + blänkare på FB.
- Skriva värdegrund och skicka på remiss till medlemmar

§ 12 Medlemsfrågor
-

Vilka uppfödare är med, respektive inte med, i klubben.
Medlemsantalet i klubbarna – hur behåller vi existerande medlemmar och hur får vi in nya:
o Samarbete med de nordiska ras- och specialklubbar
o Utställning på gränsen (kanske med OES)
o Värdegrund – styrelsen tar fram ett förslag och sänder sedan på remiss till alla
medlemmar
o Styrelsemedlemmar deltar då och då i medlemspromenaderna, både i Stockholm
och övriga landet. Kan vi starta igång fler promenader, bjuda på fika på klubbens
bekostnad.
o Samarbeta med andra rasklubbar och hitta intressanta föreläsningar, för att ge
mervärde och hålla kostnaderna nere
o Fånga upp valp-, gåvo- och provmedlemskap innan de går ut.
o Bjuda in medlemmarna till möten om specialen och MyDog

§ 13 Ekonomi
Inväntar fortfarande protokollet från årsmötet.

§ 14 Ärenden att behandlas av styrelsen
Inget att rapportera.
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§ 15 Övriga frågor
Inga

§ 16 Nästa möte
Måndagen den 23 maj, kl 18:00

§ 17 Mötets avslutande
Mötet avslutades av ordförande kl. 20.56

Vid protokollet:

Protokollet justerat av:

________________

________________

________________

________________

Anton Karlqvist
Sekreterare

Ulrika Hallberg Lüning
Ordförande

Kajsa Nordahl
Justerare

Ewa Woldemar
Justerare
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