
Protokoll nr 7 fört vid styrelsemöte per telefon med SDS 20170320 kl. 

19.30 – 21.15 

 
Närvarande: 

 
Louice Hagman, ordförande 

Caroline Karlsson, v. ordförande 
Sonnie Knutling, sekreterare 

Jennie Odhlin, kassör 
Mimmi Johnsson Berger 

Louise Edlund 
Ann-Sophie Wallin 

Johanna Eklund 
 

 
§ 47  Mötets öppnande  

 

 Louice förklarade dagens möte för öppnat 
 

§ 48 Fastställande av dagordning  
 

 Dagordningen fastställdes efter komplettering under punkten Övrigt 
 

§ 49 Val av justerare  
 

Mimmi Johnsson Berger 
 

§ 50 Genomgång av fg protokoll/beslutsuppföljning  
  

 Föregående mötes protokoll genomgicks. Konstaterades att samtliga beslut 
följts upp 

 

§ 51 Rapporter  
 

a. Ordförande 
 

Ordförande rapporterade att hon genomfört det som förra mötet beslutat  
 

a. Vice ordförande 
 

Fanns inget nytt att rapportera  
 

b. Sekreterare  
 

Fanns inget nytt att rapportera 
 

c. Kassör  

 
Bokslutet är på gång. Lämnas till sekreteraren för verksamhetsberättelsen 



 

d. Pr- ansvarig  

 
Fanns inget nytt att rapportera 

 
e. Webbansvarig  

 
Finns förslag till ny webmaster efter Kattis. Johanna presenterade Angie Hogg           

och hennes bakgrund. Styrelsen är överens om att låta Angie Hogg ta över 
uppdraget som webmaster efter årsmötet 2017. 

 
f. Rapport från aktivitetsgrupper 

 
Årsmöten har genomförts i aktivitetsgrupperna. En hel del förändringar     

noteras. Arbetet fortsätter med att föra över den ekonomiska förvaltningen till 
styrelsen. Verksamhetsberättelse saknas från Västra AG. Louice kontaktar dem. 

 

g. Rapport från aktivitetskommitten  
 

Fanns inget nytt att rapportera 
 

h. Rapport från avelskommitten  
 

Avelskommitten har inkommit med synpunkter på Karin Håkanssons motion 
avseende LUA. Styrelsens slutliga beslut redovisas under punkten Övriga frågor. 

 
i. Rapport från utställningskommitten  

 
Planeringen pågår för fullt inför Iggesundsutställningen 

 
j. Kuriren 

 

Kattis har inkommit med en begäran  om synpunkter från styrelsen inför 
hennes arbete med Kuriren. Frågan blev föremål för diskussion. En hel del 

ideer kom fram. Johanna får i uppdrag att bolla ideerna vidare med Kattis och 
vara styrelsens länk till henne och redaktionskommitten 

 
k. Medlemsansvarig 

 
Caroline redovisade det aktuella medlemstalet som är 740  

 
l. Mentalitetskommitten 

 
Mimmi rapporterade att andelen dalmatiner som genomfört BPH är 48. 

Kommitten kommer att arbeta aktivt för att öka andelen. 
 

§ 52 Övriga frågor  

 
52:1 Raspresentation Hundsport 



 

Tidningen Hundsport kommer att ha en rasspecial om Dalmatiner. Tidningen 

har begärt hjälp av styrelsen för att hitta fem ägare som vill intervjuas och 
ställa upp på bild med sina hundar. Tidningen erbjuder också möjlighet till 

reklamplats för SDS uppfödare i samband med specialen. 
 

Beslut: Louice har kontaktat fem ägare runt om i Sverige som ställer upp. 
Kontakt har förmedlats med tidningen. 

Efter diskussion beslutar styrelsen att inte göra något gemensamt i annonsväg. 
Däremot kommer erbjudandet att spridas på vår Facebooksida 

 
52:2 Stadgarna -  några förändringar 

 
Louice redovisade de förändringar som kommer att föreslås i våra nya stadgar 

 
Beslut: Styrelsen ställer sig bakom förslaget till nya stadgar att föreläggas 

årsmötet 2017. 

 
52:3 Årsmötet 

         a. Dagordningen 
 

Dagordningsförslaget genomgicks 
          

         b. Verksamhetsberättelsen 
 

Sekreteraren gick igenom förslaget till verksamhetsberättelse. De delar som 
saknades skall snarast mailas till sekreteraren.         

 
         c. Ev motioner 

          
Inga motioner hade inkommit till sekreteraren innan kvällens styrelsemöte 

 

         d. Övrigt 
 

Louice redovisade övriga praktiska frågor samt upplägget av årsmötet. 
Diskuterades om vi borde inför diplom till vinstrikaste... samt ge någon form 

av avtackningspresent till de som lämnar uppdrag inom SDS 
 

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom vidtagna åtgärder samt ger sekreteraren 
och ordföranden i uppdrag att se till att verksamhetsberättelsen kompletteras. 

Johanna Eklund ansvarar för att verksamhetsberättelsen därefter kompletteras 
med bilder och skrivs ut. Ordföranden får i uppdrag att ta fram förslag på 

diplom och presenter. 
 

52:4 Motion från Karin Håkansson avseende LUA 
 

Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med avelskommittens rekommendation: 

Tanken med ett grönt kort är bra, men den dispensmöjlighet som vi redan 
använder oss av kan användas på just detta vis och därför tycker vi inte att 



något grönt kort behövs. En sådan hund som beskrivs av Karin och som en 

uppfödare vill använda med just den här motiveringen, kan ges dispens för till 

~2 kullar. För fler kullar borde det finnas ett intresse från uppfödarens/ägarens 
sida att följa valphänvisningsreglerna. Vi vill även förtydliga att våra regler 

endast gäller valphänvisning av kullar på SDS valphänvisningslista, inte för 
registrering hos SKK. Det står alla uppfödare fritt att använda en sådan hund i 

aveln utan att blanda in SDS. Vi vill betona, att även om tanken med nytt blod 
alltid är god, ska man titta på riskerna som finns att introducera nya 

sjukdomsanlag hos rasen i Skandinavien. Som alltid gäller det att skaffa sig en 
så utförligt bild som är möjlig över vad som finns i den omedelbara familjen 

kring den tilltänkta täckhunden. 
 

§ 53 Nästa möte 
 

Nästa möte är årsmötet i Västerås den 22/4  
 

§ 54 Mötets avslutande 

 
Louice tackade styrelsen för gott samarbete och god kamratskap under 

verksamhetsåret. Vi upplever att det har hänt mycket och vi har tagit tag i en 
hel del kontroversiella frågor. Tyvärr upplevs detta inte positivt från alla håll 

men styrelsen kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Sammanträdet 
avslutades därefter. 

 
Vid protokollet                                                    Justeras 

 
Sonnie Knutling                                                  Louice Hagman 

 
 

                                                                         Mimmi Johnsson Berger                                                                


