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Protokoll	styrelsemöte	18	maj	2021,	digitalt	via	Zoom	
	
Beslutande:	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Malin Danielsson 
Gun Eriksson 
Marie-Louise Scanlan 
Tezzy Vaerlien 
Janne Ytterbom 
Kristina Nieminen 
 
Suppleanter: 
Marie-Louise Scanlan 
Sara Berglund 
	
	
	
§	37	 MÖTETS	ÖPPNANDE	
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§	38	 VAL	AV	JUSTERARE		
	 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Sara Berglund. 
 
	
§	39	 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNING	
 Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg. 
 
 
§	40	 GODKÄNNANDE	AV	FÖREGÅENDE	PROTOKOLL	
	 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§	41	 ORDFÖRANDE	
	 Bokning	för	nästa	styrelsemöte 

Diskussion kring hotell för kommande styrelsemöten då vi inte ännu kan vara på Scandic 
Upplands Väsby. Sektionsdagarna i mars 2022 är bekräftade på Scandic Upplands Väsby.  
 
Beslut:	
Anita tar in prisuppgifter från andra hotell och därefter fattar vi beslut gällande 
styrelsemötet i augusti. 
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SSRK:s	fullmäktige 
 Genomgång av handlingarna till SSRK:s fullmäktige.  
	
	
§	42	 EKONOMI	 	
	 Inget nytt att rapportera, ekonomin är fortsatt god. 
 
	
§	43	 RAS/AVEL	
	 Avstämning	Raskonferens	2021 
 Planeringen för inbjudan, föreläsare och program för raskonferensen pågår.  
 
 Beslut:	

Tezzy, Malin och Kristina sammanställer enkätfrågor att skickas till exteriördomare. 
Janne och Anita sammanställer enkätfrågor att skickas till jaktprovsdomare. 
 

	 	 	 	 	 	
§	44	 FUNKTION		

Svar	från	SSRK 
Skriftligt svar har inkommit från SSRK avseende styrelsens fråga om 
funktionärsutbildningar för FB-R. Svaret diskuterades och det kunde konstateras att vi 
bör diskutera några av slutsatserna från SSRK vid lämpligt tillfälle. 
 
	

§	45	 MENTALITET	
	Inget nytt att rapportera. 
 
	

§	46	 HÄLSA	
Renal	Dysplasi	(RD) 
Ansökan är inskickad till SKK avseende att införa en varningstriangel i Avelsdata för 
hundar med konstaterad RD. Vi hoppas på besked inom kort. 
 
Gällande fråga från medlem om avelsrekommendationer för hundar som lämnat 
avkomma med RD som behandlades på förra styrelsemötet (§ 25), så har nu Tezzy varit i 
kontakt med SKK AK och fått informationen att föräldradjuren till en drabbad individ inte	
ska gå i avel. Det kan eventuellt utgöra ett brott mot SKK:s grundregler att inte följa 
uppmaningen. 
 

	
§	47	 JAKT	
	 Klubbmästerskapet 

Nya restriktioner gällande från 1 juni som innebär att upp till 100 personer tillåts för 
arrangemang utomhus medför att årets KM kan genomföras. Givetvis kommer 
försiktighetsåtgärder att vidtas för att undvika trängsel. Janne kommer att delta på zoom-
möte med arbetsgruppen den 20 maj. 
	 	

	
§	48	 EXTERIÖR	

Club	Show 
Ny domare är inbjuden då reserestriktionerna hindrar den engelska domaren från att 
resa till Sverige. Rikke Borring, kennel Sea Pimpernel, Danmark, är inbjuden och har 
tackat ja. 
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CK‐rosetter	
Kristina föreslår att ett antal CK-rosetter köps in för vidareförsäljning till sektionerna, 
eftersom behov har uppstått i samband med att man arrangerar exteriörbeskrivningar. 
 
Beslut:	
Styrelsen beslutar att Kristina köper in CK-rosetter.  
 
	 	 	 	

§	49	 GOLDENSPECIALEN	
	 Goldenspecialen	2021 

SKK ska sammanställa tydliga anvisningar gällande vilka restriktioner som kommer att 
gälla efter 1 juni. Vi avvaktar med beslut om Goldenspecialen kan genomföras i väntan på 
dessa anvisningar. 
 

	 		 	
§	50	 INFORMATION	/	PR	
	 Inget att rapportera 
 
	 		 	
§	51	 UTBILDNING	
	 Goldenlägret	2021 

Styrelsen diskuterar förutsättningarna för att kunna genomföra årets Goldenläger. 
Utomhusaktiviteterna är inte ett problem, men det är många osäkra faktorer kring 
instruktörer, boende och måltider. Viss tveksamhet finns också hos några av 
funktionärerna.  
 
Beslut:	
Styrelsen beslutar att årets Goldenläger tyvärr måste ställas in. Lena tillser att boende och 
instruktörer blir avbokade. Anita lägger ut information på hemsidan. 

 
	 Webbinarier 

Kristina har undersökt möjligheterna till webbinarier, men inte kunnat få besked från den 
föreslagna föreläsaren.   

 
 Beslut:	

Då det ändå finns ett stort utbud just nu på intressanta föreläsningar kan vi avvakta och 
kanske ta upp idén längre fram. 
 
 	 	

§	52	 SEKTIONERNA	
	 Inget nytt att rapportera.  
 
	
§	53	 GOLDENFULLMÄKTIGE	
	 Protokollet har nu undertecknats av ordförande och justerare. 
 
	
§	54	 BEVAKNINGSLISTAN	

Genomgång på nästa möte. 
 
	

§	55	 INKOMMANDE	SKRIVELSER      
210423 SSRK / SKK – Upprop mot hundsmuggling 
210423 SSRK – Information om exteriörbedömning 
210430 SSRK – Protokollsutdrag huvudstyrelsen 
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210505 SSRK – Kallelse till SSRK:s fullmäktige 
210507 SSRK – Auktorisation exteriördomare 
210507 SSRK / SKK – Förslagsbank för att förhindra smittspridning 
210507 SSRK – Avauktorisation jaktprovsdomare 
210507 SSRK – Vilande auktorisation funktionsbeskrivning 
210507 SSRK – Protokoll SSRK huvudstyrelse 
210507 SSRK – Kommittéprotokoll 
210510 SSRK – Uppdaterat förslag från SSRK:s valberedning 
210512 SSRK – Avtal Snabbkollen 
210512 SSRK – Information inloggning Snabbkollen 
210512 SSRK – Av SKK godkända utställningar 2023 
210512 SSRK – Svar på inkommande skrivelse gällande FB-R 

 
 
§	56	 UTGÅENDE	SKRIVELSER	

210514 Skrivelse till SSRK med frågor om avtal Snabbkollen 
 
 
§	57	 MÖTETS	AVSLUTANDE	
 Anita tackar alla och avslutar mötet. 
 
 
 
	

…………………………….….. …………………………….….. …………………………….….. 
Anita Ohlson  Sara Berglund Marie-Louise Scanlan 

 Ordförande  Justerare  Sekreterare 
 
 


