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Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll 2021-03-16 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Inkommande och utgående skrivelser 
Inbjudan till Viltspår SM för terriers 
Styrelsen beslutar att sponsra anmälda ekipage med anmälningsavgiften på 500 kr/hund.  

 
Ekonomi 
Balans- och resultaträkning  
Samtliga ekonomiska handlingar finns hos revisorerna, vi inväntar revisionsberättelsen. 
Medlemmar  
Ulrika meddelar att vi nu har 96 fullbetalande, 8 familje- och 8 utländska medlemmar. 
Maillista Vid utskicket av Nyhetsbrevet 7/4 visade det sig att ett flertal e-postadresser var 
ogiltiga. Styrelsen beslutar att kassör tar bort dessa. 
  
Avelskommitté 
RAS Inget nytt att rapportera. 
SKK Avelskonferens Susanne K deltog och kommer skriva en kort resumé över helgen.  
Exteriörbedömning i klubbens regi Efter diskussion får Susanne K i uppdrag att kontakta 
SvTek om det är möjligt för Rasklubben att anordna en exteriörbedömning. 
Artikel till Hundsport Helena P och Lotta F har blivit intervjuade inför artikeln, och Helena 
har haft kontakt med skribenten angående synpunkter på text. 
Uppfödarlistan De uppfödare som är medlemmar uppmanas att uppdatera sig på listan. 
 
Jaktkommitté 
Susanne K har varit i kontakt med Gregor Florén, som har tackat ja till att tillsammans med 
Elisabet Kinnby vara kontaktpersoner.  
Intervjuer med dem ska göras till nästa nummer av tidningen. 
 
Hemsidan och Facebook 
Hemsidan Diskuterades hur vi bäst använder våra olika kanaler. Hemsidan behöver 
uppdateras, framför allt med bilder på både valpar och vuxna. Bilderna kommer läggas in 
som bildgalleri under valphänvisningen och under rasen.  
 
 



Rapporter 
Rasfolder/Välkomstbrev 
Ingrid har gjort förslag till ändringar i rasfolder och välkomstbrevet. 
Rasfoldern behöver fyllas på med övriga grenar och även justeringar i texten.  
Övriga styrelsen kommer med förslag till nästa möte. 
Välkomstbrevet godkänns med Ingrids förslag till ändringar.    
Medlemsenkät: Sammanställning behöver göras positivt/negativt. Susanne S meddelar att 
hon gjort en grov sammanställning på några olika områden, som ska delges styrelsen. 
Kontaktpersoner-aktivitetsområden Susanne S har gjort en indelning i fem olika områden: 
södra/Susanne K och Karoline L (34st), västra/Lotta (17st), östra/Susanne S (30st),  
mellersta (8st) Maria Granberg och norra (3st) vakant. 
Årsbästa 2021 Efter diskussion beslutas att Årsbästa i jakt och viltspår ska kunna utses 
under året, då tävlingar i dessa grenar har kunnat fortgå som vanligt trots pandemin.  
Styrelsen beslutar att övriga årsbästa ställs in även under 2021. 
 
Specialen 28 maj 2022 
SKK har bekräftat att Specialen blir en officiell utställning. 
 
Årsmöte  
Verksamhetsberättelse, avelsredovisning, verksamhetsplan ska snarast färdigställas. 
Resultat- och balansräkning, Rambudget, Revisionsberättelse kommer när de är klara. 
         
Släthåret  
Planering av nr 2 Susanne S gick igenom kommande nummer. 
Nyhetsbrev Utskick har gjorts till samtliga medlemmar via mejl och på FB om vad som 
händer i klubben den närmaste tiden.  
Rabatt parningsannonser Styrelsen diskuterade om man ska få rabatt på parningsannonser, 
om man annonserar i flera nummer. Diskuterades även vinnarannonser och 
championatannonser. Annonspriser och hur det ska fungera för att inte belasta redaktören 
för mycket, ska diskuteras vidare på nästa möte.  
  
Aktiviteter under året 
Klippkurs  
         
Övriga frågor 
Susanne S har gjort en förteckning över böckerna hon fick av A.E.  
Susanne ansvarar för arkivering av böckerna. 
 
Nästa möte blir 25 maj. 
  
 
 

 


