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        Protokoll: 2/2019 

        Datum: 2019-03-06                                    

                                 Plats: Telefonmöte 

 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN) Anmäld frånvaro: Annika Schröder (AS) 

 Susanne Lindberg (SL)  

 Silvana Carlén (SC)    

 Helén Johansson (HJ)  

 Harrieth Sandberg (HS)  

 Susanne Vähäniitty (SV) 

 Marianne Lindblom (ML) 

 Veronica Tofte (VT) 

 Sven-Erik Henriksson (S-EH) t.o.m. § 23 

 Annelie Isaksson (AI) 

  

 

 

§16 Mötets öppnande 
 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.50. 

  

§17 Val av protokollförare 

 Susanne Lindberg valdes till att föra dagens protokoll. 

 

§18 Godkännande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§19 Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll 

Till att justera dagens protokoll valdes Helén Johansson. 

 

§20 AU beslut 
Inga tagna AU beslut. 

 

§21 Fullmäktige 14 april 2019 

-  Fullmäktigehandlingar klara? 

CN mailar ut senaste versionen. 

-   Inbjudan klar? 

Kallelse skickad till rasklubbarna. SV skickar övriga inbjudningar. 

-   Inkomna motioner. 

Inga motioner har inkommit. 

-   Bilder klara? 

Alla bilder utom på Årets uppfödare är klara. SL letar bild från 2017 och ML från 2018. 

-   Vilka kommer från styrelsen? 

Meddela CN om och när man kommer via mail. Sign. 
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§22 Rasklubbarna 

Maremma, SOK, Estrela, Broholmer, KGBV, PM, PYS, Kuvasz, Mastiff 

-  Kuvasz hade en bra helg med föreläsning och årsmöte. 

-  CN redogjorde vad som skett på PM årsmöte, gällande personval och att skriverier på 

FB inte stämde överens med hur förfarandet var. 

-  Mastiffklubben årsmöte gick bra. 

-  På årsmötet för KGBV så valdes en styrelse bestående som nu består av ordförande,  

6 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter, men tyvärr så valde en suppleant att 

omgående lämnade sitt uppdrag. 

 

 

§23 Kommittéer/arbetsgrupper 

- Avel 

   - Möte med avelsansvariga i rasklubbarna  

Möte bestämt med avelsansvariga i rasklubbarna den 5 maj 2019 i 

Studiefrämjandet lokaler i Jönköping 9:00 – 15:00.  

Beslut om att SBHK bjuder fika och lättare lunch.  

KGBV hade uppfödarmöte för SB, 8 personer deltog, och DdB, 18 personer 

deltog, den 2 och 3 mars på Vätterleden. SBHK var KGBV behjälpliga med 

mötena och deltagarna tyckte det var bra möten som var informativa.  

SRD för Sankt Bernhard och Dogue de Bordeaux är genomgångna och ML och 

VT gör sammanställningen som ska skickas till SKK. 

 

-   Utställning   

- Åstorp 13/4 

  35 stycken anmäla dags dato. 

 

§24 Styrelsen  

 Inget från styrelsen 

 

§25 Övriga beslut 

Inga övriga beslut 

 

§26 Övrigt  

Inga övriga frågor 
 

§27 Styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet efter fullmäktige den 14 april.  

 

§28 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 19.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/     /Carina Nilsson/        /Helén Nilsson/ 

 Protokollförare  Mötesordförande             Justerare 

 

 

   


