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Protokoll extra styrelsemöte digitalt 2022-10-26 kl. 19:30 
 
 

Närvarande: Helena Nygren   Sekreterare  

Susanne Källman Petersson  Kassör  

 Elisabeth J-Weber   Ledamot 

 Bara Ragnarsdottir              Ledamot 

 Emmelie Karlsson Rydell   Ledamot 

 Sverker Lindblad  Suppleant 

Frånvarade:  Amanda Lundén  Ledamot 

 

   

§ 1 Mötets öppnande  

 Elisabeth förklarar mötet öppnat 

 

§ 2 Val av mötesordförande  

 Elisabeth utsågs att leda mötet 
 

§ 3 Val av sekreterare  

 Helena utsågs 

 

§ 4 Val av justeringspersoner 

 Emmelie och Sverker utsågs 

  

§ 5 Val av skrivare till uppdragslistan  

 Helena utsågs 

  

§ 6 Fastställande av dagordning 

 Fastställes 

 

§ 7 Organisatoriska frågor - ordförande 

- Hur gör vi nu när Lotta avgått? 

Vår ordförande som valts på årsmötet har avgått av privata skäl och vi har ingen vice. 

Kassören och sekreteraren sitter kvar. Föreningen får fungera utan ordförande fram till årsmötet 

med styrelseledamöter som går in och håller styrelseklubban på möten samt hjälps åt med 

uppgifterna. Vi har hållit ett nytt konstituerande möte där vi utsett ny firmatecknare istället för 

den avgående ordföranden. 

 

§ 8 Organisatoriska frågor - övrigt 

    Folder Anne Sandberg Fallesen har påbörjat skriva en folder. Helena frågar Kristina om hon 

kan layouta den. Rasklubben bör tas med i texten 

    Tävlingsbok Susanne tar det med Lotta  

    ÅBB Emmelie tar hand om den. Reglerna behöver uppdateras. Styrelsens facebook-grupp 

används för att diskutera dem 
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    Lathunden Elisabeth kontaktar Annelie Henriksson. Emmelie intresserad av att veta mer. 

    Redaktionsdator finns hemma hos Annelie Henriksson. Elisabeth kollar med henne. 

    Raskompenditet finns hos Susanne. Kommer att säljas på utställning. Ev har Ann Magnusson 

originalet, Susanne frågar Ann 

    Sbm – arbetsgrupper  

- Modprovet blir SBM 2023 för skyddshundarna; Mondioring, Svenskskydd, IGP. Sverker 

ansvarig för kontakten med Ronneby. Helena skickar ett officiellt svar 

- I samband med SBU kommer det att hållas SBM i sök, lydnad och rallylydnad. Ansvarig för 

detta är Mona Lithner 

- Helena ansvarig för att ordna SBM i Patrull 2023 

- Elisabeth frågar om arrangör till IPO-R 

- Elisabeth och Sverker kollar möjligheter till SBM i spår 

- Magnus Karlsson är ansvarig för ett SBM i drag 

- Emmelie frågar officiellt på FB efter en arrangör för SBM i rapport, nosework och övriga 

sporten inte upptaga ovan 

    Sbm ekonomi – inget som kommer att gå med förlust kommer att anordnas, förutsättningen är 

att det går plus. vi är öppna för att ta ut en extra avgift för att delta på även SBM 

utöver tävlingens ordinarie avgift. 

    postorder – i dagsläget finns ingen aktiv postorder. 100 muggar beställs svart mugg med vitt 

tryck. Dessa skall säljas på utställningarna samt ges ut som priser i Belgarutmaningen. 

Emmelie frågar på FB om det är något speciellt som medlemmarna önskar att köpa.  

    Redaktör till tidningen Elisabeth frågan Linnea Sekoborn om hon är intresserad 

    Fler utställningar – Emmelie lägger ut på facebook om att vi eftersöker en 

utställningskommité 

    Vilsta 2024 – Susanne kollar upp vad vi ansökt om 

    Muggar – se postorder 

    Hemsidan – sköts som tidigare, vi får hjälpas åt att hålla den levande 

    sponsringen IVÖ – Ingenting finns kvar, vi söker ny spons till goodiebags 

    protokollen offentliga – målet är att lägga ut dem på hemsidan för att skapa mer öppenhet mot 

medlemmarna. Allt måste synkas  

    Digitala medlemsmöten – ambitionen är att hålla minst ett medlemsmöte per år utöver 

årsmötet 

   tävlingssektor – aktiva medlemmar eftersökes på facebook 

   en sektor för utställningar - aktiva medlemmar eftersökes på facebook 

   en sektor för event som Stockholm och MyDog - där finns två aktiva facebookgrupper. 

Helena, Susanne och Emmelie tar ett möte om detta 
 

 

§ 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

  

§ 10 Mötets avslutande 

Elisabeth avslutar mötet 


