
 
Art: Styrelsemöte Scandic Hotell, Upplands Väsby 

 

Protokoll nr 8 

  

Datum: 2017-09-24  

Närvarande: 

 

 

 

 

Anmäld frånvaro: 

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

Sundqvist. 

§ 111 Jeanette Wahlstedt (via telefon) 

§112 Valberedningen Kennet Persson (via telefon), Kennet Bergqvist (på plats). 

 

Rassmus Wahlstedt, Charlotte Hjärpe. 
   

 
 

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

     

§ 107 

 

Fastställande av 

dagordning och 

anmälan av övriga 

frågor  

 Beslöts att fastställa dagordningen enligt förslaget. 

 

     

§ 108 Val av 

protokolljusterare 

 Beslöts att till protokolljusterare välja Jonathan Maclennan. 

     

§ 109 Föregående protokoll    Styrelsen gick igenom protokoll nr 7 varefter detta lades till 

handlingarna. 

     

§ 110 Beslut via e-

post/telefon  

sedan föregående 

styrelsemöte 

 

 Beslut som fattats: 

• 2017-08-18, regler för när SCKCS står för mat för de som står i 

monter på Stora Stockholm och My Dog 

• Ny uppgift på LO Västra. Utställningsansvarig i Lokalområdet. 

• 2017-08-22, domarlista 2018 

• 2017-08-24, uppdaterade statuter Nose Work 

• 2017-09-03, våra ringsekreterare i Sundvall får på egen begäran 

bo på annat hotell än det planerade och SCKCS betalar 

mellanskillnaden. De skjutsar våra domare och har jobbat åt oss 

flera år så det är ok.  

• 2017-09-07, aktivitetsplan höstträff LO Västra. 

     

§ 111 Ekonomi 

• Resultatrapport 

och 

Månadsresultat 

 • Årets resultat har stadigt förbättrats och ser bra ut. Likaså ser 

månadens resultat bra ut så här långt.  

• Även likviditeten har nått en acceptabel nivå.  

     

§ 112 Dialog med 

valberedningen 

 Valberedningen deltog på denna punkt och redovisade läget så här 

långt.  



 
Mötet diskuterade hur SCKCS ska kunna behålla kontinuiteten på 

det arbete som uppnåtts och hur styrelseuppgifterna ska fördelas 

kommande år.  

 

Ett grundförslag finns, några luckor ska fyllas för att komma fram 

till en styrelse med sex ledamöter.  

 

Valberedningen återkommer till nästa styrelsemöte och redovisar 

läget. 

 

Rolf fick i uppdrag att sammanställa vilka personer som haft någon 

roll i kommittéerna i SCKCS under det senaste året. Skickas till 

Valberedningen. 

     

§ 113 Skrivelser 

 

 

 

 

 • Inbjudan av AGRIA att deltaga på International Horse Show. 

• Inbjudan att deltaga i SUA utbildning (Vi har i dagsläget 4 st)  

• Information, förtydligande gällande ansökan om tävlingar och 

prov för 2018. 

• Nyheter kring dispenshantering vid tävling i Rallylydnad. 

• Sonny Ström har ansökt om att utöka sitt rasregister med 

Cavalieren, vilket styrelsen tillstyrker. Hans svarar Sonny. 

     

§ 114 Avel & Hälsa och LO 

a) Kortfattad rapport 

(åtgärdslista mm) 

b) Frågor för 

diskussion 

c) Ev. Beslutsfrågor 

 Styrelsen hälsar Karin Sahlén välkommen som nytt Kontaktombud 

för Nedre Norra. 

 

Styrelsen hälsar också Christine Edvinsson välkommen som 

Utställningsansvarig i Lokalområdet Västra. 

 

Domarkompendiet är klart och kommer att distribueras till 

deltagarna på en minnessticka. 

 

Två av höstens uppfödarträffar är genomförda med bra respons och 

positiv feedback till Avel&Hälsa och övriga deltagare. 

 

Uppföljningarna som gjorts på målen i RAS och på det nya 

avelsprogrammet ska läggas ut på hemsidan. Rolf ordnar det. 

     

§ 115 Utställning  

a) Kortfattad rapport 

(åtgärdslista mm) 

b) Frågor för 

diskussion  

(domar planering 

2018) 

c) Ev. Beslutsfrågor 

 En utställning (Eslöv) sedan föregående möte. Det var ca 60 

utställare och allt fungerade fullt ut. (Verkar vara det antalet på 

flertalet av våra utställningar i år) 

 

En domare av de till tänkta för 2018 har tackat nej. Arbetet med att 

kontakta övriga pågår. 

  

Antalet SUA i SCKCS bör ligga på ca 4 st, vilket vi också har idag. 



 
 

Vid nästa års SCKCS utställning i Sundsvall är vi tillbaka till 

lokalen i Bergeforsen. (Bokad i 5 år) 

 

Till nästa möte ska ett förslag tas fram hur våra utmärkelser för 

utställningsprestationer ska se ut i framtiden. Jonathan ansvarig. 

 

Samtidigt förbereds en enkät av Jonathan om vilka utmärkelser vi 

ska ha i SCKCS. 

     

§ 116 Tävling 

a) Kortfattad rapport 

(åtgärdslista mm) 

b) Frågor för 

diskussion 

c) Ev. Beslutsfrågor 

 För att kunna genomföra tävlingar behövs skrivare och 

internetanslutning. Ca 1500 kr beslutades för anskaffning. Natalie 

ordnar det. 

 

Max 5 resultat får räknas med på trippeldiplomet. Natalie skriver in 

det i våra statuter. 

 

Till den officiella rallylydnadstävlingen i Karlstad 21-22/10 är i 

dagsläget 107 st anmälda. Många brukar anmäla sig sista veckan. 

 

Ska Agilityn i Eskilstuna vara officiell eller inofficiell? Om det blir 

en inofficiell, kan vi då arrangera en officiell under våren i samma 

område? Natalie stämmer av med Mervi hur det blir. 

 

BPH som aktivitet inom lokalområdet, Natalie har kontakter i 

Arvika och fick i uppdrag att kontakta kontaktombudet i Värmland 

om en möjlig Cavalierdag med BPH. (Fyller vi inte med Cavalierer 

bjuds andra hundar in) 

     

§ 117 Medlemmar 

a) Kortfattad rapport 

(åtgärdslista mm) 

b) Frågor för 

diskussion 

c) Ev. Beslutsfrågor 

 Vi fortsätter att minska i antalet medlemmar. 1:a september var vi 

1865 medlemmar totalt, därav 161 valpintro medlemmar. 

 
     

§ 118 Hemsida, Facebook & 

Tidning 

a) Kortfattad rapport 

 Ca 250 medlemmar svarat svarade på kommunikationsenkäten. Pia 

Forsberg håller på att sammanställa svaren. 
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b) Frågor för 

diskussion 

c) Ev, Beslutsfrågor 

Hans pratar med våra informatörer och kallar till ett 

uppföljningsmöte på det möte som gruppen hade i våras. Från 

styrelsen medverkar Rolf och Hans. 

     

§ 119 Kennelfullmäktige 

2017  

 

 Verksamhetsberättelsen, Verksamhetsplan och rambudget 2018–2019, 

Organisationsfrågor, Motioner mm kommenterades. 

Allt om Kennelfullmäktige finns på SKK:s hemsida för den som är 

intresserad. 

     

§ 120 Övrigt  I tävlingen om ny logga har förslag kommit in från två 

förslagsställare. Då det var så lågt intresse beslutade styrelsen att i 

dagsläget inte gå vidare med förändringen av loggan. Hans fick i 

uppdrag att kontakta förslagsställarna och meddela resultatet.  

 

Eftersom vi inte har tillgång till SKK:s inteckningskort för valpintro 

lotteriet på årsmötet så beslutades att Hans tar upp möjligheten att 

erhålla presentkort från Agria.  

 

Jonathan blev utsedd till projektledare för ”Eskilstuna evenemangen 

2018” Till nästa möte tar Jonathan fram en preliminär uppläggning 

av projektet. 

 

Årsmötet 2018 är i Upplands Väsby 17 februari kl 13.00. Fika från 

kl 12.00 

 

     

§ 121 Nästa möte  Boka in 18–19/11 för ett Styrelsemöte Uppland Väsby 

     

§ 122 Avslutning             Ordförande tackade för idag och avslutade mötet. 

 

     

Vid protokollet 

 

 

……………………………………. 

Rolf Lundgren 

Ordförande 

 

 

……………………………………. 

Hans Holmberg 

 

 

 

 

 

 Justeras 

 

 

…………………………………………….. 

Jonathan Maclennan 

 


