
 
Art: Styrelsemöte  

 

Protokoll nr 7 

  

Datum: 2017-08-16 Telefonmöte 

Närvarande: 

 

 

Anmäld frånvaro: 

Hans Holmberg, Jonathan Maclennan, Natalie Hultberg, Rolf Lundgren, Kari 

Sundqvist, Charlotte Hjärpe. 

 

Jeanette Wahlstedt, Rassmus Wahlstedt. 

   
 

 

§ 91 Mötets öppnande  Hans Holmberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

     

§ 92 

 

Fastställande av 

dagordning och 

anmälan av övriga 

frågor  

 Beslöts att fastställa dagordningen enligt förslaget. 

 

     

§ 93 Val av 

protokolljusterare 

 Beslöts att till protokolljusterare välja Charlotte Hjärpe. 

     

§ 94 Föregående protokoll    Styrelsen gick igenom protokoll nr 6 varefter detta lades till 

handlingarna. 

     

§ 95 Beslut via e-

post/telefon  

sedan föregående 

styrelsemöte 

 

 Beslut som fattats: 

• 2017-07-26, godkännande av att ansöka om Rallylydnadstävling 

21-22/10 2017 

• 2017-07-05, avvakta med ansökan om kredit till efter nästa 

årsmöte. 

     

§ 96 Ekonomi 

• Resultatrapport 

och 

Månadsresultat 

 • Mötet beslutade om anskaffning av dator till kassör, ca 7 000 kr, 

och Webredaktion, ca 10 000 kr. 

• Resultatet för året så här långt ser bra ut. 

     

§ 97 Skrivelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Martin Johansson ny allrounddomare i Grupp 9 från 2018-01-01. 

 

Från Svenska Brukshundsklubben: Diverse justeringar har gjorts i 

kursplanerna för domare i lydnad, tävlingsledare i lydnad och domare 

i rallylydnad. Nathalie ser över vad som gäller oss. 

 

Mötet beslutade att klubben ska var representerad på Rastorget 

Stockholms Hundmässa dec 2017 och My Dog jan 2018. Respektive 

Lokalombud ansvarar för genomförandet. Kostnad totalt ca 11 000 

kr. 

 

Att ringa upp nya ägare till Cavalierer som inte är medlemmar i 

klubben har inte gett den respons som var tänkt. Åsa K avvaktar med 

uppringningen tills efter responsen från hanterandet av registrerade 

uppfödare och valpintron som ska diskuteras på uppfödarträffarna i 

höst.  



 
 

Ewa-Marie Ö har avsagt sig de uppdrag hon har i klubben från nästa 

årsmöte. Ewa-Marie försöker hitta sin ersättare som LO Övre Norra. 

 

Charlotta Mellin har ansökt om att utöka sitt rasregister med 

Cavalieren. Hans kollar upp så hon uppfyller våra riktlinjer. 

Beslutades att om så är fallet tillstyrker vi. 

     

§ 98 Avel & Hälsa och LO 

a) Kortfattad rapport 

(åtgärdslista mm) 

b) Frågor för 

diskussion 

c) Ev. Beslutsfrågor 

 Mötet beslutade utse Eva Zachrisson nytt Lokalombud för Nedre 

Norra, hon kommer också att hålla i Sundsvallsutställningen. 

 

SCKCS:s Domarkompendium inför domarkonferensen är nu klart. 

Kostnader för tryckning av 300 domarkompendium blir ca 10 000 kr. 

 

Finland och Norge har funderingar på att blanda in en ny ras i 

Cavalieren (”utavel”). Eftersom vi SCKCS har ett avelsprogram som 

ska förbättra Cavalierens hälsa ställer vi oss inte bakom detta.  

Mötet beslutade att SCKCS ska ta initiativet till en träff med de 

nordiska cavalierklubbarnas avelsråd för att få igång ett samarbete 

kring avelsfrågorna. Ansv: Kari 

 

En styrelsemedlem förutom Kari ska vara med på höstens 

Uppfödarträffar för att svara på övriga styrelsefrågor och 

sammanställa det som kommit upp på träffen. Kontakta Kari för att 

göra upp vilka tider som passar. 

     

§ 99 Utställning  

a) Kortfattad rapport 

(åtgärdslista mm) 

b) Frågor för 

diskussion  

(domar planering 

2018) 

c) Ev. Beslutsfrågor 

 Vi har haft tre utställningar sedan senaste mötet, Borås, Piteå och 

Askersund. I stort har det fungerat väl. Rosettupplägget kommer att 

ändras så att rosetter kommer vid årets början till den lokala 

utställningsansvariga. 

 

PM till utställningarna ska skickas till den lokala 

utställningsansvariga, som kontrollerar att det är rätt innan den 

skickas till Rolf för publicering på hemsidan. Jonathan informerar 

BUS och Lokalombuden 

 

Domarplanering för 2018 skickas ut till styrelsen omgående så 

mailbeslut kan tas. Samma antal utställningar 2018 som 2017. 

     

 100 Tävling 

a) Kortfattad rapport 

(åtgärdslista mm) 

b) Frågor för 

diskussion 

Ev. Beslutsfrågor 

 Rallylydnadstävling i oktober. Det flyter på med funktionärer mm. 

 

Tävlingarna i Vilsta (Eskilstuna) 2018 delas så att Mervi Junttilla och 

Charlotta Edberg kör Agility. Samt Natalie och Rebecca Rally. 

Natalie huvudansvarig.  

     

§ 101 Medlemmar 

a) Kortfattad rapport 

(åtgärdslista mm) 

 Medlemsantalet fortsätter att minska, lika så valpintron som hänger 

ihop med minskade antal registrerade Cavalierer.  

 

Se uppföljning Här 

http://www.cavaliersallskapet.net/lokalomraden/


 
b) Frågor för 

diskussion 

c) Ev. Beslutsfrågor 

     

§ 102 Hemsida, Facebook & 

Tidning 

a) Kortfattad rapport 

b) Frågor för 

diskussion 

c) Ev, Beslutsfrågor 

 Vi har fått nästan 240 svar på kommunikationsenkäten, Styrelsen 

fick i uppdrag att läsa igenom och ge kommentarer till Pia Forsberg.  

Vi låter sedan Kommunikationsgruppen dra slutsatser från enkäten 

och återkomma. Hans ansvarig. 

     

§ 103 Övrigt  Avtalet med Agria går ut vid årsskiftet och Hans fick i uppdrag att 

förhandla om förlängning av det två år till.  

 

Avtalet med BUS går också ut vid årsskiftet, Jonathan fick i uppdrag 

att förhandla om förlängning av det i ett eller två år. 

 

Natalie är kontaktperson för våra ungdomar. Hon ändrar också 

texten på hemsidan där vi hänvisar till Svensk Hundungdom. 

 

Eskilstuna evenemanget 2018 bör ha en projektledare, tas upp vid på 

nästa möte.  

     

§ 104 Nästa möte  Söndagen 24/9 heldag i Upplands Väsby. 

Boka också in 18–19/11 för ett Styrelsemöte, plats bestäms senare, 

     

§ 105 Avslutning             Ordförande tackade för idag och avslutade mötet. 

 

     

Vid protokollet 

 

 

……………………………………. 

Rolf Lundgren 

Ordförande 

 

 

……………………………………. 

Hans Holmberg 

 

 

 

 

 

 Justeras 

 

 

…………………………………………….. 

Charlotte Hjärpe 

 


