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Protokoll nr 4 fört vid SSSK styrelsemöte 2018-04-04.
Plats: Telefonmöte.
Närvarande: Birgit Andersson, Jeanette Book, Carola Werngren, Christina Öjergren, Ulla Sohlin,
Sandra Larsson, Maria Danielsson, Patricia Nord. Ulrika Nordieng inbjuden att delta vid § 7.
Förhinder att delta: Sofie Sundberg.

§18
Mötets öppnande
Ordförande Birgit Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§19
Val av sekreterare
Maria Danielsson valdes att föra dagens protokoll.
§20
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§21
Val av justeringsman
Ulla Sohlin valdes till justerare av dagens protokoll.
§22
Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 2/2018 och nr 3/2018 lades till handlingarna.
§23
Postlistan
Gicks igenom och lades till handlingarna. Konstaterades en skrivelse från medlem
angående poängräkning för Årets Sheltie. Konstaterades skrivelser från två medlemmar angående att
införa titeln Årets Noseworksheltie.
§24
Årets utmärkelser
Punkten inleddes med att Ulrika redogjorde för det arbete som hon och Linda Ivarsson lagt ner för
att förändra poängräkningen i Årets Utmärkelser och som antogs av årsmötet 2017.
Ulrika Nordieng ifrågasatte i sin skrivelse av den 3 april 2018 styrelsens beslut att återgå till
poängräkning för antal deltagande hundar vid utställning (se § 111 protokoll nr 8/2018). Ulrika
Nordieng yrkade på att grunda poängräkningen till antalet anmälda hundar, vilket hon och Linda
Ivarsson kommit fram till som det mest rättvisa systemet.
Styrelsen tog, efter att Ulrika lämnat mötet, beslut att återgå till poängräkning vid antal anmälda
hundar vid utställningen. Beslutet skall gälla retroaktivt från 2018-01-01.
Sakkunniga ska tas till hjälp av styrelsen vid eventuella ändringar samt att en konsekvensanalys ska
göras innan ändring genomförs.
En utvärdering av samtliga utmärkelser ska göras efter 2 år (2020).
Nosework
Uppdrogs åt Birgit Andersson att kontakta Benita Edström och Alf Carlsson med förfrågan om de kan
tänka sig att arbeta med att ta fram förslag för poängräkning för utmärkelsen.
§25

Kommittéer
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Styrelsen tog beslut om kommittéernas sammansättning.
Redaktion
Design & layout: Pernilla Öjergren
Redaktionsansvarig: Ulla Sohlin
Viktoria Rinkous
Jeanette Axenmo
Ansvarsområde agility:
Maria Melakari
Ansvarsområde championgalleri
Ulla Sohlin
Utställningskommitté
Utställningsansvarig: Birgit Andersson
Angelica Fäger
Patricia Nord
Ingemar Andersson
Christina Öjergren
Marita Stens (vandringspriser)
Försäljning klubbartiklar
Mervi Majala
Informationsansvarig
Birgit Andersson
Utbildningsansvarig
Jeanette Book
Avelskommitté: Terese Holmqvist (sammankallande)
Anna Uthorn
Birgit Andersson
Birgitta Åhman
Medlemsregistret
Mervi Majala
Valphänvisning, parade tikar, unghundar/vuxna till salu
Carola Werngren
Kontaktområdesansvarig
Carola Werngren
Arkivarie
Monica Sjölund
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Årets utmärkelser
Sandra Larsson
Trippeldiplom
Sandra Larsson
Hemsidan
Sofie Sundberg
Uppdatering hemsidan kontaktområden,valphänvisning, parade tikar,
unghundar/vuxna till salu
Carola Werngren
Uppdatering prov- och tävlingssidan
Anki Palomäki
Utveckling ungdomsverksamhet
Sofie Sundberg
Beslutades att kommittéerna ska rapportera till styrelsen vid varje styrelsemöte. Föreslogs att
klubbens arkivarie ska ha en egen stående spalt i medlemstidningen. Uppdrogs åt Birgit Andersson
att kontakta Monica Sjölund.
§26
Handboken
Styrelsen tog beslut om en ny Handbok 2016-2020, som skall vara klar för utgivning i mars 2021. En
tidsplan skall upprättas i samråd med ansvarig, LiseLotte Norrblom. Uppdrogs åt Birgit Andersson att
tillsammans med Ulla Sohlin kontakta LiseLotte Norrblom för att upprätta en arbetsordning samt
fastställa en tidsplan för arbetet.
§27
Monter Hundmässan 2018
Gun Pettersson och Patricia Nord ansvarar för montern vid Hundmässan 2018.
Beslutades att de hundar som ska finnas i rasmontern, skall ha lägst Excellent kvalitet.
§28
Arbetsordning
Beslutades att mailkonversationer inom styrelsen skall besvaras inom 3 dagar samt att
styrelsemedlemmar bekräftar till andra styrelsemedlemmar eller medlemmar att man mottagit mail.

§29
Årsmötet 2019
Årsmötet 2019 kommer hållas på Scandic Hotell, Örebro den 24 mars. Uppdrogs åt Birgit Andersson
att kontakta Lennart Ståhle för uppdraget som årsmötets ordförande.
§30
Övriga frågor
Klagomål har inkommit till styrelsen att hemsidan inte uppdateras tillräckligt ofta. Konstaterades
vikten av att ha en aktuell hemsida som uppdateras och hålls levande. Styrelsen beslutade att
uppdateringar skall ske 3-4 gånger i veckan (varannan dag) så att hemsidan hålls aktuell. Uppdrogs åt
Birgit Andersson att kontakta webmaster för information av styrelsens beslut.
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Uppdrogs åt Carola Werngren att uppdatera hemsidans valphänvisning/vuxna till salu/parade tikar
samt kontaktområden.
§31
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer hållas i maj. Birgit Andersson kommer att skicka ut en
Doodle-enkät till styrelsen för att bestämma tidpunkt.
§32
Mötets avslutande
Ordförande tackade alla som deltagit och avslutade mötet.

Vid protokollet
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