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Protokoll styrelsemöte 9, 181017 
 
 
§91 Mötets öppnande 
Vice ordförande Cathrin Zackariasson öppnar mötet 
 
§92 Medgivande av publicerande av namn i detta protokoll ges av: 
Samtliga närvarande: Joakim Falk, Christer Carle, Carina Jacobsson, Cathrin 
Zackariasson 
 
§93 Val av sekreterare och justeringsperson  
Sekreterare: Carina Jacobsson 
Justerare: Christer Carle Jämte ordförande godkänner protokollet 
Närvarande: Joakim Falk, Christer Carle, Carina Jacobsson, Cathrin Zackariasson 
Frånvarande: Pia Widerberg, Pernilla Fahlen, AmelieTingström 
 
§94 Fastställande av dagordning  
Styrelsen godkänner dagordningen 
 
§95 Föregående protokoll  
 
Styrelsen godkänner förgående protokoll och vi vill fortsättningsvis att både dagordning 
och protokoll läggs ut på forumet 
 
§96 Ekonomi 43 372.06 kronor 
 
§97 Inkommande och utgående skrivelser  
 
9/2018 Hjälp letar pinscher - Vidarbefordrat till Cattis 
9/2018 Upprättande av domar kompendium - Utskickat till styrelsen för kännedom 
9/2018  Inbjudan avelskonferans SKK - Pia Widerberg medverkar från 
Pinschersektionen  
9/2018 Omplacering av mellanpinscher - vidarbefodrat till hänvisningen 
9/2018 KF SKK Dax för inlämning av motioner - Information om hur du gör 
9/2018 Frågor ang omplaceringshundar 
9/2018 Nomineringar till SSPKs förtjänsttecken och Uppfödarmedaljer samt SKKs 
Hamiltonplakett och Förtjänsttecken ska vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober.  
9/2018 – Regelrevidering för rallylydnad och lydnad inför 2022 är i full gång 
Finns att läsa på www.brukshundklubben.se/regelsynpunkter  

 

§98 Utåtgående 
 

http://www.brukshundklubben.se/regelsynpunkter


Cattis svarat - Hjälp letar pinscher 
Cattis svarar - Frågor ang omplaceringshundar 
 
§99 Rapporter från kommittéer  
 
Utställningskommittéen: Vad tänker vi om förslaget gällande domare?  
- Vilket förslag? 
Har vi något annat förslag?  
- Vi står fast vid våra förslag vi lämnade på Face to Face mötet i våras.  
Tävlingskommittén: Promenaden på söndag den 21/10 i Stockholm är tyvärr inställd 
AK/RAS: Inget att rapportera 
 
§99 Övriga frågor: 
 
Rasmonter i gbg – läs gärna i forumet 
Enhälligt beslutar vi att INTE ha någon monter i Göteborg 2019 pga kostaderna och brist 
på folk.  
Årsmötet - Västerås BK är ett förslag (vi vet hur det funkar där och varit nöjda med 
lokalen)  
Föreläsning? - Inte nödvändigt då dagen blir lång ändå.  
Börja med lunch och möte efteråt. 
 
Inför face to face: Västerås BK kl.10.00 den 25/11 
Upplägg?? Ta upp i forumet 
 

§100 Kommande mötesdatum: 181125 Face to face 
 
§101 Mötet avslutas  
Vice Ordförande Cathrin Zackariasson avslutar mötet 
 
 
Ordförande (och justerare) Cathrin Zackariasson 
 
 
 
Sekreterare Carina Jacobsson 
 
 
 
Justerare Christer Carle 
 
 

 


