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Föregående mötesprotokoll 2020-10-15 
Föregående mötesprotokoll 2020-10-15 är justerat och klart, godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 
Inkommande och utgående skrivelser 
Information från Isabella Asp, SvTeks styrelse som utsetts till Rasklubbens kontaktperson. 
Styrelsen beslutar att ordförande Lena Bertilsson är Rasklubbens kontaktperson med SvTek.  
 
Ekonomi 
Medlemmar: Ulrika meddelar att vi nu har 109 medlemmar varav 57 kommit in via Prova på 
inbjudan, 3 familjemedlemmar, 11 utländska medlemmar och 2 hedersmedlemmar. 
PRV: Ansökan är inskickad och inbetalning är gjord. 
Försäkring SKK/Faktura SKK årsmöte:  
Ulrika meddelar att fakturorna har inkommit och är betalda. 
 
Avelskommitté 
RAS: Helena och Ingrid hade telefonmöte 7/11, och gick igenom det som skulle strykas 
och/eller läggas till i senaste utkastet från april. Ingrid renskriver och gör klart dokumentet, 
som därefter skickas till styrelsen för godkännande.  
Efter godkännande ska det snabbt läggas ut på hemsidan för förankring hos medlemmarna. 
 
Hemsidan och Facebook 
Uppfödare med BPH diplom: Susanne S kollar upp var vi hittar vem som fått diplom, vad vi 
vet är det tre uppfödare i nuläget. Susanne lägger in dem på hemsidan. 
 
Rapporter 
Arbetsgrupp Jubileumsåret: 
Arbetsgruppen består av Susanne Streltzer, Karoline Lindahl och Susanna Sandberg. 
Aktiviteter 2021: Arbetsgruppen har inkommit med en massa roliga förslag! 
Jubileumsgåva till medlemmarna: Susanne S har fått godkänt av Bodils dödsbo som äger 
rätten till tavlorna, att vi får använda dem för att hedra Bodil. 
 
Specialen 30/5 2021 Gränna officiell 40 ÅRS JUBILEUM 
Domarpresentation: ska inkomma med foto till nästa tidning. 
Deltagarpryl: Olika förslag diskuterades.  



Tävlingssekreterare: Styrelsen beslutar att Lena är Rasklubbens tävlingssekreterare. 
Aktiviteter: Styrelsen beslutar att ansvarig för de olika aktiviteterna ska utses. 
  
Specialen 28 maj 2022 inofficiell 
Domare och plats är bokade och klara. 
 
Släthåret  
ISSN nummer: Susanne S meddelar att vi kan använda vårt gamla ISSN-nummer. 
Överblivna tidningar: Beslutas att Ulrika tar över ansvar för gamla och nya tidningar.  
 
Övriga frågor 

• Medlemsenkäter på hemsidan diskuterades, samtliga ser det som ett positivt förslag. 
 
Nästa möte 
Nästa möte blir 12/1 2021 klockan 19.00. 
 

 

GOD JUL 
och 

GOTT NYTT ÅR! 
 

Styrelsen  
 

 
 

 

 

 

 


