
 

 

Protokollssammandrag för möte 08-2020, protokoll 56 

Datum:  201027 

Typ av möte:  Telefonmöte 

Närvarande:  Lena Lind Carlsson, Karin Wigstrand, Lotta Claeson, AnnMarie 

Skansen, Brita Sjöström, Maria Ljungmark, Eva-Lis Åkergården-

Stenman, Carina Lockwall och Annika Hammar 

 

Följande ärenden hanterades och beslut togs på mötet: 

 

Under nya ärenden 

SSRK/SKK - Nu börjar det bli dags att planera utställningsprogrammet 

för 2023. För att vi ska få vårt program för 2023 godkänt av SKK så tidigt 

som möjligt under 2021, så ber jag er ansöka om era utställningar 

senast den 2020-11-30. Beslut: CL skickar förslag till SSRK på 15-16/7-23 

som förslag på datum för Club Show. 

 

Under ordförandes rapport 

  Avelskonferens - förslag på ämnen - LCC undersöker olika förslag. 

JiS – Samarbetsavtal – LLC och LC svarar och undersöker med 

SSRK möjlighet till mötesdatum. 

 

Under sekreterarens rapport 

Annonskostnad – annons – medlem/företag – Beslut: Från 210101 

kostnad för medlemmar – helsida 500kr – ½ sida 350kr. Beslut: Från 

20210101 pris för kommersiell annons (företag) – helsida 800kr – ½ sida 

500kr - Diskussion fördes om tidningsförsäljning via hemsidan -  

Beslut: Från 210101 inte sälja tidningar via hemsidan. 

Webbshop – Beslut: webbshop tas bort från hemsidan.  



 

Under kassörens rapport 

Stadgeändring – KW har sammanställt ett förslag om 

stadgeändring och skickat förslaget till HS och SSRK för 

godkännande. 

Medlemshantering kommer fr.o.m. 20210101 skötas via SKK 

Ekonomi – BPH kostnader har glädjande ökat, annars inga 

händelser 

 

Under utställningsansvarigs rapport 

Club Show 2021 – Club Show 2021 – 17/7-21 – Diskussion fördes - 

Om pandemi fortsätter hur genomföra? Svenska domare? Två 

dagar? Förslag – hanar en dag och tikar en dag – Beslut: avbokar 

de engelska domarna och frågar dem om de har möjlighet att 

medverka 2022 – Beslut: CL frågar svensk domare och kontaktar 

SSRK och SKK för frågan om möjlighet till två dagar.  

 

 

Vid tangenterna 

Maria Ljungmark 

 


