
 
 

Protokoll nr 4 fört vid ordinarie styrelsemöte 

Mellansvenska avdelning söndagen 21 februari  

2021 kl. 19.30 per telefon. 
 
Närvarande: Christina Sohlman ordf.  

  Cecilia van der Meulen 

  Carina Enberg 

   Sussi Broman 

   Anna-Lena Ellasdotter 

   Caroline Arogén 

   Marthe Norström 

   Anna Malmström 

   Mia Borg 

 

Anmält förhinder:  

             

                                

             

§ 40 Mötets öppnande 

 Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  

§ 41 Val av sekreterare för mötet  

 Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen 

 

§ 42 Fastställande av Dagordning 

 Dagordningen fastställdes efter att de inkomna punkterna placerats under  

  passande rubriker. 

 

§ 43 Val av justerare 

 Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Marthe Norström. 

 

§ 44 Tidigare protokoll/beslutsuppföljning 

 Beslut sedan tidigare att köpa in 300 pennor, Mia Borg ombesörjer detta,  

  punkten kvarstår till avslut. 

  Beslut sedan tidigare att inhandla funktionärsjackor. Punkten kvarstår tills  

  vidare. 

  Diskussion om kvalitetsbedömningarna med anledning av bristen på  

  utställningar. Christina Sohlman kontaktar CS i frågan och återkopplar.     

  Punkten kvarstår 

 

 



 

 

§ 45 Ekonomi och Inköp 

Ingen genomgång av ekonomin detta möte. 

 

Anna Malmström, kassör informerar om att digitala signaturer i Kivra. 

Cecilia van der Meulen, sekreteraren, försöker skicka detta protokoll den vägen 

för att undersöka hur det fungerar. Fortsättning följer. 

Ett eget Teams Pro för Mellansvenska. Punkten kvarstår.  

Christina Sohlman, Carina Enberg tar ett omtag tillsammans med Helena 

Hörkeby. 

 

§ 46 Utställning. Historik och kommande 

Historik.  

Inget nytt att rapportera pga. pandemin. 

Kommande. 

I nuläget finns inget att rapportera men anledning av pandemin. 

 

§ 47 Aktiviteter/Utbildning  

 Vi fortsätter att jobba med en uppfödarutbildning 

     

§ 47 a Verksamhetskonferensen våren 2021 

  Sektionernas val till sina respektive styrelser bör vara en punkt. 

  Pälsvård, vardagssjukvård, prissättning av aktiviteter, hur man lägger upp en  

  kurs, handboken, ”arbetsbeskrivning ” för ombuden är en del av de förslag som  

  inkom. Styrelsen uppmanas fortsatt att fundera på vad vi vill att konferensen ska  

  innehålla 

  Marthe Norström kontakter Svedea (Ylva Trygger) – Catalina Gustavsson - om  

  eventuell sponsring. 

  Marthe N, Christina S, Carina E och Cecilia sekr. fördjupar sig i detta.  

  Datum förslag är 17–18 april.   

   

§ 48 Pudelnytt/kalendern/hemsidan och Facebook 

 Line, Caroline Arogén Lundqvist, skickar kompletterande information till PN  

  om hur styrelsen i Mellansvenska ser ut nu efter årsmötet.   

  Facebooksidan rullar på. 

  Carina Enberg har jobbat frenetiskt med hemsidan under ”årsmötesperioden” för  

  att löpande hålla den uppdaterad med korrekt och tydlig information till  

  medlemmarna.  

   

§ 49 Inkomna skrivelser 

 
1. Sonja Hagelberg Utdrag ur SKK-Kommitté protokoll till SPK CS  
    styrelsemöte 210211 (20210211) 
2. Sekr.Västra  Protokoll 13 och 14 (20210211) 
3. Karis Mars  Södras protokoll 1 2021 (20210211) 
4. Annika Tungel Roslagssektionen (20210211) 
5. Sonja Hagelberg  fwd: Påminnelse från SKK:s valberedning (20210211)  
6. Sonja Hagelberg  fwd. Inbjudan till digitalt möte för SKK:s  
    specialklubbar (20210211) 



7 Sonja Hagelberg   SKK + Kalla Fakta (20210211) 
8. Sonja Hagelberg fwd: Hjälp att rekrytera handledare till SKK:s  
    uppfödarutbildning på distans (20210215) 
9. Sonja Hagelberg SPK CS protokoll 1-2021 (20210215) 
10. Vice ordf. CS  Info och möten (20210216) 
11.                  Sonja Hagelberg fwd: Anvisningar exteriörbedömningar 17 februari  
    (20210216) 
12. Sonja Hagelberg fwd: Föreningskunskap på distans – ytterligare  
    kursstart 10 mars 2021 (20210216) 
13. Sekr.Västra  Protokoll 1 och 2 2021 (20210219) 
 
  Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser.  

Cecilia Sekreterare säkerställer att hela styrelsen får ta del av samtliga inkomna 

skrivelser. 

 

Önskemål har därutöver inkommit om större tydlighet vad det gäller namn och 

förtroendeuppdrag på personer som nämns i protokollet. 

Ordförande, kassör och sekreterares ”titel” bör framgå. 

 

§ 50 Rapporter 

”Avrapportering” om den nyss avslutade förenklade digitala årsmötet samt om 

hela årsmötesprocessen. 

 

§ 50b Sektioner, ombud och BPH 

Med anledning av den propå ifrån CS som Mellansvenska fick om att en av våra 

sektioner inte har förhållit sig till FHM:s direktiv, vilket är allvarligt med tanke 

på tillståndet i hela samhället, skickade styrelsen det på det senaste styrelsemötet 

beslutade brevet till Täby-Roslagen. 

Som svar meddelade sektionen först att man avsåg avveckla sektion men har nu 

beslutat att några i styrelsen kommer att göra en nystart och driva sektionen 

vidare vilket är mycket glädjande. 

 

Sussi Broman blir sammankallande för BPH. 

 

 

 

§ 51 Övriga frågor   

 Genomgång av vilka som är kontaktpersoner för de olika uppdragen som finns 

 inom avdelningen för att säkerställa att allt är korrekt uppdaterat. 

  Marthe Norström delar annonsansvaret med Barbro Lundström. 

 

  Genomgång av kontaktuppgifterna för Styrelsen i Mellansvenska.   

    

§ 52 Nästa möte 

  Nästa styrelsemöte planeras till måndag 05 april kl. 19.30 via telefon. 

    

§ 53 Avslutning 

 Ordförande Christina Sohlman avslutade mötet. 



 

    

 Vid protokollet 

 

 

 ………………………. 

 Cecilia van der Meulen 

 

 

 Justeras: 

 

 

 …………………………… ……………………………

  

 Christina Sohlman  Marthe Norström  
 


