
                                            
Protokoll för styrelsemöte 200517. (Telefonmöte pga Covid-19). 

 
 
Närvarande: 

Peter, Linda, Emma, Celina, Desiré och Lotta 

 

Anmäld Frånvaro: 

 

§ 1. Mötet startar kl  

Kl 10:02 

 

§ 2. Val av protokollförare  

Linda Björkman 

 

 

§ 3. Val av justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet 

Desiré och Lotta 

 

 

§ 4. Fastställande av dagordning  

Ja 

 

 

§ 5. Ordförande har ordet 

*Då Krister ej mår bra behöver vi tillsätta en kassör för klubben. Detta är en viktig punkt som 

behöver lösas då vi i nuläget ej har insikt i vår ekonomi. 

*Det är såklart trist att specialen i år blir inställd, vi får istället lägga krut på andra viktiga 

uppdrag. 

 

§ 6. Inkommande post/mail  

*Det har inkommit mail från sgvk gällande nya ägare av Schapendoes. 

*Skk har informerat om avstängd exteriör domare. 

*Skk informerar om regler gällande Covid-19. 

*Skk informerar om uppfödare/medlemmar som har meddelats "icke hänvisning". 

*Skk tipsar om online aktiviteter. 

Linda informerar om ovanstående på mötet. 
 

 

 



§ 7. Utgående post/mail 

*Jag har mailat Sbk Västra och Sbk centralt gällande vår lydnadstävling. 

*Jag har mailat till Holländska Schapendoes klubben vilka vi i den nya styrelsen är. 

Linda informerar om ovanstående på mötet 
 

 

§ 8. My Dog Sthlm  

*Monteransvarig 

Linda frågar Sussi Rosendahl. 

*Gällande bokning av monter och anmälan kollar Linda upp detta. 

§ 9. My Dog Gbg 

*Monteransvarig Linda Björkman, finns en startad Facebook grupp. 

*Gällande bokning av monter och anmälan kollar Linda upp detta 

 

§ 10. Avelsrådet 

*Sammanställa hälsoenkäten, tidsram. 

Denna sammanställs innan 1/6. 

*Arbeta fram en ny hälsoenkät. 

Avelsrådet tar fram en ny hälsoenkät. 

*Vi behöver vara fler i avelsrådet.  

Utbildning Celina 

*Ta hjälp av Sgvk 

Vi väljer att ta hjälp av Sgvk i specifika frågor. 

*Tydligare riktlinjer 

Dessa tas fram i avelsrådet. 

*Raskompendiet 

Celina utvecklar det raskompendium hon påbörjat. 

§ 11. Hemsidan 

Emma och Celina arbetar fram kostnadsförslag och hur den nya hemsidan ska utvecklas. Den nya 

hälsoenkäten och raskompendiet kommer komma ut i samband med att hemsidan presenteras 

senast 4/7 2020. 

 

§ 12. Medlemmar 

*Anmäla via formulär eller direkt till mailadress?  

Anmälan kommer att ske via mail framöver. 

* ”Faktura” vid årsskiftet om att betala in kommande års medlemskap?  

Vi kommer att skicka ut påminnelse om inbetalning av medlemsavgift vid årskiftet, Emma kolla 

upp hur vi enklast går tillväga om vi vill skicka med en faktura i samband med påminnelsen. 

* Hälsa nya medlemmar välkomna med ett mail? Krister skickar idag ut ett mail som vi bör kolla 

igenom.  

Vi behöver uppdatera och ”modernisera” vårt välkomstbrev till våra nya medlemmar. Celina 

kommer skriva ett förslag på ett sådant välkomstbrev och Emma kollar genom, korrigerar och 

godkänner. 

* Bjuda in alla kennlar att teckna en kennellänk med mail? 

När de olika uppfödarna/kennlarna betalar in avgiften till klubben för sin kennellänk till hemsidan 

är ett förslag att även låta kennlarna få synas på vår öppna Facebook sida. 



 Att det ska finnas en länk till kenneln och att det inte bara hänvisas till hemsidan.  

* Erbjuda valphänvisning på FB?  

Vi ska även kunna erbjuda valphänvisning på vår öppna Facebook sida för våra kennlar, där de 

fyller i en färdig mall. 

Emma har ett förslag på hur en mall kan se ut.  

Obs! Beslut taget 2020-05-19 via Capsulam om att ovanstående mall är godkänd av styrelsen! 

 

§ 13. Facebook 

*Statistik 2020-05-07 

*208 gillar/följer 

*Inlägg når ca 350 personer 

*Bör ej göra inlägg mellan kl. 12-23 

Vår öppna Facebook sida behöver vara levande och vi tänker att 3 inlägg/vecka är lagom. 

Vi kommer inom kort lägga ut en fototävling där styrelsen är juryn. (Styrelsen är inte med själva 

och tävlar).  

Tema: Naturen, sista anmälan 15/6, priset är en biabädd och en poster på sin bild. 

Emma tar fram förslag. 

 

§ 14. Rasspecialen 2020 

*Inställd pga Corona 

Vi måste dock redan nu ta fram domare inför 2022-2023, detta kollar Peter på och tar fram till 

nästa möte. 

 

§ 15. Övrigt 

*Vi kommer kunna erbjuda våra medlemmar att få 20% på beställning hos Engelssons. 

Beställningarna måste dock gå genom Emma. Vi måste dock begränsa sortimentet, detta tar vi i 

styrelsen fram förslag på.  

*Profilkläder är något vi vill utveckla och kunna erbjuda till våra medlemmar. Peter kollar upp om 

vi kan skicka med en logga som går att stryka på de kläder medlemmarna köper från Engelssons. 

*Celina kollar fortsatt på mobilskal. 

*Gällande vår logga och att uppdatera/ändra den är något som Peter kollar upp. 

*Då vi har ett behov av att ha en tävlingsledare inom lydnad i klubben kollar vi upp om och när 

Celina kan gå en distansutbildning för detta. 

*Linda Björkman är idag tävlingsledare för rallylydnad, vilket är bra att veta om klubben någon 

gång anordnar en officiell tävling. 

 

 

§ 16. Nästa möte 

14/5  

 

§ 17. Mötet avslutas 

Kl 11:47 

 

 

 



 

Vid protokollet: 

 

…………………………………  ……………………………………. 

Sekreterare: Linda Björkman  Ordförande: Peter Bjelke 

 

…………………………………  …………………………………….. 

Justerare:  Desiré Leijdt    Justerare: Charlotta Augustzen 

 

 


