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        Protokoll: 7/2022 

             Datum: 2022-11-15 

                       Plats: Digitalt via Zoom 

 

 

 

 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)        Anm frånvaro:  Magnus Backstig (MB) 

Susanne Lindberg (SL)         Annika Schröder (AS) 

 Helén Nilsson (HN)     Anneli Åhlén (AÅ)  

 Susanne Vähäniitty (SV)  Lena Ahlqvist (LA)         

 Carita Marmstig (CM)   Jessica Brunell (JB) 

 Marianne Lindblom (ML)  Harrieth Sandberg (HS)  

 Annelie Isaksson (AI)                      

         

            

 

 

§ 90 Mötets öppnande 

  Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 19.00. 

 

§ 91 Val av protokollförare 

 Till protokollförare valdes Susanne Lindberg. 

 

§ 92 Godkännande av dagordning 

  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§ 93 Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll 

  Till att justera dagens protokoll valdes Helén Nilsson och Annelie Isaksson. 

 

§ 94 Pyreneérsällskapet (PYS) 

 Då hels styrelsen lämnat så har SMHK återtagit rasansvaret för Pyreneérhund. 

Beslut om att Susanne Vähäniitty 710324-5580 och Carina Nilsson 620122-2400 blir 

nya firmatecknare för konto 441 17 04-2 som finns på Nordea. Det har även funnits 

ett konto i Färs & Frosta Sparbank som är avslutat av banken då kontot inte använts 

på länge. Dessa pengar betalades ut till dåvarande firmatecknare men finns nu på 

SMHKs konto i Nordea, tillsvidare. 

SMHK hade den 31/10 ett möte med PYS medlemmar via Zoom och informerade  

om att SMHK har återtagit rasansvaret då hela styrelsen lämna. 

SMHK kommer att kalla till ett årsmöte i början av 2023 och det är upp till 

medlemmarna att nominera personer till en ny styrelse.  

SV sammanfattar en text som kommer att läggas ut på PYS hemsida.  

 

§ 95 Styrelsen 

SKK s specialklubbskonferens den 28-29 januari 2023 som hålls på Bergendal konferens i 

Sollentuna. SL anmäls och AS tillfrågas om hon kan åka. Kan inte AS så kan ML åka.  

SL ingår nu i avelskommitté. sign. 
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§ 96 Rasklubbarna 

- Genomgång av rasklubbarna där det mesta flyter på.  

CN kontaktar ordförande i några rasklubbar för att höra hur arbetet fortgår. 

- Nordea har avslutat kontot för Bernhardinerna och skickat ett utbetalningskort. 

Summan på 6 297,18 kronor, minus 49 kronor som tillkommer i inlösenavgift, 

sättes in på SMHKs PG konto och öronmärkas. 

 

§ 97 Övriga beslut 

 Inga övriga beslut. 

 

§ 98 Övriga frågor 

Uppmaning om att sprida inbjudan till den inofficiella utställningen i Moheda! 

 

§ 99 Nästa möte  

 Nästa styrelsemöte blir via Zoom den 8 december klockan 19.00. 

 

§ 100 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och mötet avslutades 19.45. 

 

 

 

 

   Protokollförare   Ordförande 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/  /Carina Nilsson/ 

 

 

 

 Justerare 

 

 

 /Helén Nilsson/   /Annelie Isaksson/ 


