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Föregående mötesprotokoll 2021-01-12 
Föregående mötesprotokoll 2021-01-12 är justerat och klart, godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 
Specialen 30/5 2021 Gränna officiell 40 ÅRS JUBILEUM 
Efter en lång och ingående diskussion beslutar styrelsen enhälligt att ställa in Specialen. 
Styrelsen anser inte i nuläget att restriktionerna kommer lättas upp så mycket fram till slutet 
av maj, att vi med säkerhet ska kunna avhålla en utställning där alla ska kunna umgås och ha 
trevligt som vi brukar. Dessutom anser vi att vaccinationerna spelar stor roll, så länge inte 
alla medlemmar kan känna sig säkra att kunna umgås igen, ska inte klubben utestänga någon 
på grund av detta. 
Styrelsen beslutar att ansöka om att Specialen 2022 blir officiell så vi kan fira jubileet då. 
 
Specialen 28 maj 2022 Tånga hed 
Lena ansöker hos SvTek om att ändra Specialen 2022 från inofficiell till officiell. 
 
Årsmötet 
I och med att Specialen ställs in, beslutar styrelsen att årsmötet 30/5 skjuts fram tills vi vet 
om det ska vara digitalt, eller om vi skjuter fram det 1 år till 2022. 
Ulrika gör klart de ekonomiska handlingarna och skickar iväg för revision, så får vi ta beslut 
när den kommer tillbaka. 
Ingrid förbereder verksamhetsplan, verksamhetsberättelse + Avel som kan läggas på 
hemsidan tillsammans med revisionsberättelsen. 
 
Övriga frågor 

• Jaktkommittté: Jerker A, Elisabeth K har båda tackat ja sedan tidigare. Susie kollar 
med dem igen, samt har nu ett nytt namn som hon ska kolla upp. 

• Kontaktpersoner i landet: efterlysa intresserade personer som kan tänka sig hålla i 
lite aktiviteter, promenader o dyl. Kan läggas ut i tidning, hemsida och på FB. 

• Ulrika tar upp om vi skulle kunna ha att medlemsservice sköts via SKK. Ulrika får i 
uppdrag att ta reda på vad det skulle kosta klubben att teckna ett sådant avtal. 
 

Nästa möte 
Nästa möte blir 16/3. 


