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Mötesdatum: 4 juli 2018 

Tid: 19,00 – 20,30 

Plats: Telefonmöte  

 

Närvarande: Monika Johansson, Fia Nilsson, Annika Sielk, Angelika Nilsson, Marie-Louise Westerdahl, 

Från punkt nr 6 även Annette Nordenstad 

Inte närvarande/anmält förhinder: Lina Lindekrans, Janneke Plomp, Josefine Hermansson 

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

2. Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Fia Nilsson  

3. Val av justerare 

Till justeringsman valdes Annika Sielk  

4. Justering av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Föregående mötesprotokoll  

Protokoll 5 och 6 justerades och lades till handlingarna 

6. Ekonomisk rapport 

Monika har fått sms från Swedbank att de har mottagit vår ansökan om att byta bank, kommer 

att kontakta banken om de inte har behandlat ansökan inom 1 vecka. Återbetalning till 

uppfödare som har betalt in till SWCK för sina valpköpare istället för att anmäla dessa till SKK 

som numera har hand om alla våra medlemmar. Betala tillbaka anmälningsavgift till Caroline 

Järnbröst efter felaktigt beslut på utställning.  

 

7. Inkommande post och utgående post 

 Inkommande post: Från medlem angående domare Roland Fors, SKK, Kroppsvallarna.  

                              

 Utgående post:  SKK, Kroppsvallarna, Svar till medlem angående Roland Fors 
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8. Kommittérapporter:   

Utställningskommittén 

Har önskat ett släp för att kunna frakta runt våra saker till och från utställningen. Styrelsen 

beslutade att avslå denna begäran.  

 

PR o Mässansvarig 

              Det är tillräckligt med personer som hjälper till på Solvalla. På Jägersro kommer Monika och Fia 

              delta. Det finns inga broschyrer utan det ska tryckas upp fler. Men visitkort kommer att delas ut.   

 

Facebook 

              768 st, 109 st nyhetsbrev 

              

9. Övriga frågor 

9,1 Handhavande av medlemmar och medlemslistor? Kassören ska skicka en sammanställning till 

styrelsen.  

9,2 När ska protokollet vara utskrivet och redo för granskning? Vi ska ha som mål att det ska ta 

14 dagar.  

9,3 Materialansvarig? Det beslutades att Annette Nordenstad ska vara materialansvarig och de 

olika kommittéerna och andra personer som har swck material ska rapportera in till henne vad 

de har och var det förvaras. Fia ska skriva ett mejl till de olika kommittéerna och be dessa 

rapportera till Annette.  

 

10. Nästa möte 

Ska försöka få till ett fysiskt möte i augusti 2018 

 

11. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: Fia Nilsson   Mötes ordförande: Monika Johansson 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
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Mötes justerare:  
 
 
___________________________ 

 

 


