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Datum:2021-12-14 
Tid: 18:05 -20:55 
Plats: Plattformen Teams 

Närvarande: Frånvarande: 

Katarina Ström, ordförande  

Inger Hildebrand, kassör   

 Jenny Havenäs 

Anna Lindh, ledamot  

 Anita Billenskalns, ledamot 

Carina Kinde, ledamot  

 Birthe Hjälmås 

Annika Holm, suppleant A  

Katarina Åkemo suppleant B (kom in 18:50)  

 

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande vid sammanträdet. Suppleant A går in som ordinarie ledamot. 

§ 148 Mötets öppnande 

Ordförande Katarina Ström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 

§ 149 Val av protokollförare för mötet 

Beslut att mötet väljer Anna Lindh till protokollförare  

§ 150 Godkännande av dagordning 

Beslut att dagordningen godkänns. 

§ 151 Föregående mötesprotokoll  

Beslut att föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.  
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Katarina återkopplar om förtjänsttecken och styrelsen diskuterar olika förslag. Det 

uppmärksammas att de som 2021 fick förtjänsttecken inte finns angivna på den officiella 

listan. Enligt vad styrelsen kan se i årsmötesprotokoll fick ingen förtjänsttecken 2020. 

Beslut att Inger tar kontakt med CS för att uppdatera listan med de två som fick 2021. 

Beslut att Katarina skickar in nominering till CS för förtjänsttecken. 

§ 152 Val av justerare för mötet  

Beslut att mötet väljer Annika till justerare för protokollet 

§ 153 Skrivelselista 

Skrivelsen ligger som bilaga 1 till protokollet. 

§154 My Dog-Rasklubbstorget 

Genomgång av planeringen. Annika och Inger trycker på om att vi måste få in fler som kan 

bemanna torget. De ber styrelsen att kontakta alla möjliga kandidater då det fattas personer 

på flera pass. 

 

§ 155 Årsmöte 2022 

Dialog förs om huruvida det kommer bli ett digitalt eller fysiskt årsmöte. Katarina S ska fråga 

Ordf i CS hur dom och SKK ser på det. 

Mayvi Johansson är tillfrågad och har tackat ja till att vara sekreterare på årsmötet 

- Ansvarsområden – genomgång  

- Verksamhetsplan – genomgång  

- Verksamhetsberättelse – genomgång 

- Ekonomisk rapport – inte klar ännu 

 

- Motioner – ska vara undertecknade och styrelsen till handa (mejlas till ordförande) 

senast 17 januari 2022. 

- Sista anmälningsdag är satt till den 1 februari 2022 

- Mat och fika fixar Anna och Carina ihop med Caféansvarig 
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§ 156 Rapporter 

- Ekonomin är fortsatt god. Medlemsantalet fortsätter att växa. 

§ 157 Arbetsutskottet 

Inget att rapportera 

 

§ 158 Kommittéer 

a. Utställningskommittén   

  -  Rapport från sammankallande – Anna 

 Anna meddelar att en ny lokal anpassad för hundaktiviteter kommer att byggas 

under nästa år i Herrljunga. Det är Agilitykompaniet som är drivande och Anna 

återkommer med vilka kostnader och möjligheten att ha utställningar som kommer 

att finnas där.  

 På grund av det osäkra pandemiläget i världen beslöt mötet att godkänna 

förslaget på reservdomare Tiina Paulo och Tarmo Viirtelä till utställningen den 5 

mars. 

   

b. Uppfödarkommittén 

 -  Inget att rapportera 

  

c. Pälsvårdskommittén  

 -  Inget att rapportera 

 

d. Kommunikationskommittén 

- Inget att rapportera 

 

e. Kommittén för arbetande pudlar 

- Katarina Å rapporterar att höstens viltspårskurser är inställda på grund av snö. 
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§ 159 Förslag till ändring av numrering av protokoll – Katarina S 

Katarina S tog upp frågan om förändring kring numrering av styrelsen protokoll. Styrelsen är 

överens om att är det ok med CS så ändras numrering så den håller samma numrering varje 

protokoll. 

§ 160 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

§ 161 Arbetsmöte och Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslöt att boka följande mötestider: 

Arbetsmöte måndagen den 17 januari 2022 kl. 18:00 

Styrelsemöte tisdagen den 25 januari 2022 kl. 18:00 

Arbetsmöte måndagen den 7 februari 2022 kl. 18:00 

§ 162 Mötet avslutas 

Ordförande Katarina Ström tackar för mötet och förklarar mötet avslutat 

 

Vid protokollet                                                    Ordförande 

 ____________________  _______________ 

Anna Lindh                      Katarina Ström 

 

Justerare  

--------------------------------- 

Annika Holm 
 

 


