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Protokoll till styrelsemöte 10, 181125 
Face-to-face Västerås 
 
§101 Mötets öppnande av ordf. Pernilla 
 
§102 Medgivande av publicerande av namn i detta protokoll ges av: Samtliga 
deltagande 
 
§103 Val av sekreterare och justeringsperson  
Sekreterare: Pia Widerberg 
Justerare: Joakim, Carina 
Närvarande: Carina, Joakim, Pernilla, Cathrin, Pia 
Frånvarande: Christer, Amelie 
 
§105 Fastställande av dagordning  
Styrelsen godkänner dagordningen. 
 
§106 Föregående protokoll –  
Genomgått och godkänt 
 
§107 Ekonomi  
Saldo 44 569 kronor 
 
§108 Inkommande skrivelser och utgående skrivelser 
 * Fysiskt möte rasklubbarna SSPK (SSPK), ang Lokalbyte 
 * Bodo Bäckmo, har kontaktat styrelsen och avsäger sig sitt uppdrag som avelsråd. 
    Åtgärd: Ordföranden besvarar. 
 * SSPK, dagordning till styrelsemötet den 13/11 
   Åtgärd: Ordföranden har kontaktat dem med redogörelse  
 * Bodo Bäckmo, RASdokument 
    
Utgående skrivelser 
* Bodo Bäckmo, styrelsen tackar Bodo för hans engagemang, dokumentation och tid 
som avelsråd. 
   
§109 Rapporter från kommittéer  
* Utställningskommittéen: Förberedelser pågår inför19/20. 
Montrar: Solvalla (Djurens helg) kontaktade Pernilla, informerade om att de kommer ha 
senare datum framöver. Är vi fortfarande intresserade?  
Pernilla ordnar med inredning av monter till sthlm. 
 



* Tävlingskommittén:  Inget att rapportera för tillfället 
   
* AK/RAS: Bodo Bäckmo har avtackat sig uppdraget som AK och Pia Widerberg tar över 
uppdraget.  
Styrelsen har blivit kontaktad av Sussie Nilsson, ang RAS.  
Hon och Cathrine Eklöf ställer sig till styrelsens förfogande gällande RAS.  
Styrelsen tackar för erbjudandet. Cathrin Zackarisson kontaktar Sussie och Cathrine för 
fortsatt arbete kring detta. 
 
Diskussion kring höftledsröntgen och SKKs regler, utredning. 
Styrelsen kommer att lägga ut kring vad som gäller på hemsidan och hur vi som klubb 
ställer oss till detta. 
 
Pia delger från SKKs AvelsKonf . 
Cathrin delger från SSPKs avelskonf.  
  
§110 Övriga frågor: 
 Planering av årsmöte pågår.  
 Lokalombud ska uppdateras och gås genom. 
 
§111 Kommande mötesdatum: 181212 
§112 Mötet avslutas  
 
Vid protokollet: Pia Widerberg   
 
Justeras: Joakim Falk 
Justeras: Carina Jacobsson 
 
 
 

 


