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Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll 2021-05-25 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Inkommande och utgående skrivelser 
Utlåtande RAS RAS är nu fastställt av SKK 8/2 2021, läggs ut på hemsidan omgående. 
Nya släthårsägare Ulrika skickar vårt välkomstbrev till dem, och hoppas de blir medlemmar. 
Övriga inkommande/utgående skrivelser lades till handlingarna. 

 
Ekonomi 
Balans- och resultaträkning 2020, Rambudget 2021  
Ulrika redovisar balans- och resultaträkning för 2020, som tillsammans med rambudget för 
2021 kan läggas ut på hemsidan. Ekonomin ser fortsatt bra ut. 
Medlemmar: Fullbetalande 101 st, familj 10 st och utländska 8 st. 
 
Avelskommitté 
RAS är nu fastställt av SKK 8/2 2021! 
Verksamhetsberättelse Avel Läggs ut på hemsidan omgående. 
 
Jaktkommitté 
Områdesansvariga lokalt kan även hjälpa till med arrangemang av jaktlig karaktär. 
 
Hemsidan och Facebook 
Kontaktpersoner-aktivitetsområden: Susanne S skickar informationen till hemsidan. 
Hamiltonplakettörer och SvTeks Uppfödarmedalj:  
Efter diskussion beslutas att uppfödare som erhållit dessa utmärkelser ska läggas in på 
hemsidan. Susanne S har redan en lista klar på Hamiltonplakettörer, och Ingrid gör en lista 
på Uppfödarmedaljörerna. 
E-postadresserna kontra GDPR: Beslutas att Susanne S skriver ett kort förtydligande vad de 
används till, som ska läggas in på hemsidan. 
 
Rapporter 
Rasfolder: Bordläggs. 
Välkomstbrevet: Ingrid skickar ut det till aktivitetsansvariga i de olika områdena, så det kan 
delas ut på träffar och aktiviteter. 
 
 



 
Specialen 28 maj 2022 
Domarinbjudan Ulrika har nu fått svar från domaren, som gärna kommer och dömer 2022.  
 
Årsmöte  
Årsmöteshandlingarna är nu klara, och ska läggas in på hemsidan. 
Lena har varit i kontakt med valberedningen, som meddelat att både de och revisorer sitter 
kvar under 2021.  
Styrelsen beslutar att skjuta fram årsmötet till 2022 i samband med Specialen. 
 
Släthåret  
Rabatt parningsannonser, championatannonser, vinnarannonser:  
Diskuterades de olika annonserna. 
Championatannonserna som är gratis ska även i fortsättningen se ut på samma sätt. 
Diskuterades även att åter skriva ut namn på uppfödare som skänker medlemskap till sina 
valpköpare i tidningen. 
 
Aktiviteter under året 
BPH: Susanne K håller i detta för intresserade, datum är bokat i Örkelljunga i augusti 2022. 
Susanne K inväntar besked om grytträning i Skåne. 
Susanne S planerar BPH, klubb-dag i Almunge. 
Kontaktombuden lägger information på hemsidan och Facebook om tid, plats och datum. 
 
Inofficiell utställning: 
Fortsatt diskussion sedan förra mötet, och fortfarande är styrelsen delad om utställning ska 
anordnas, även om det är positivt att det nu öppnas upp för aktiviteter.  
Inget budgetunderlag fanns till dagens möte. Beslut tas vid nästa möte. 
 
Terrierposten 
Nästa manusstopp är 1/8. Susanne S förbereder och skickar in material. 
       
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
Nästa möte 
Nästa möte blir 3 augusti. 
  
 

 


