
Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Dalmatinersällskapet måndagen 

den 20 juni kl. 19.00 19.42 per telefon 

 

 

 

Närvarande 

 

Louice Hagman, ordförande 

Sonnie Knutling, sekreterare 

Katarina Bäckman 

Louice Edlund 

Anne-Sophie Wallin, tjg ersättare 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Louice hälsade alla välkomna samt förklarade mötet för öppnat 

 

§ 2 Faställande av dagordning 

 

Dagordningen faställdes med följande tillägg under övriga frågor: 

 

Årsmötesprotokollet på hemsidan 

Praktiskt Tångahed 

 

§ 3 Val av justerare 

 

Katarina Bäckman valdes att justera dagens protokoll 

 

§ 4 Domarkonferens 2019 

 

Louice informerade om att vi måste genomföra en domarkonferens 2019 för att följa 

de regler som gäller för rasens fortsatta bedömning. Diskussioner har förts med 

Rodeshian Ridgebackklubben för ett sammarrangemang. Pengar kan sökas från SKK 

och betalas ut i efterskott. Anmälan om intresse måste ske snarast. 

 

Beslut: 

 

Styrelsen beslutar att ansöka om  en domarkonferens 2019. En kommitte skall 

tillsättas och vi tillfrågar Rune Johansen och Eva Bergman om ordförande- resp. 

sekreteraruppdrag i denna. Louice skall också ingå i kommitten. Frågan följs upp vid 

nästa styrelsemöte på Tångahed i juli. 

 

 

 



 

§ 5 Övriga frågor 

 

5:1 Sonnie har idag skickat ut det justerade årsmötesprotokollet till styrelsen och 

förtroendevalda i övrigt. Frågan om att lägga protokollet på vår hemsida diskuterades 

utifrån den diskussion som var på årsmötet. 

 

Beslut: 

 

Efter kontakter med vår webmaster behöver vi lite mer tid för att hitta en säker 

inloggning för att inte ”obehöriga” skall komma åt materialet. Styrelen återkommer 

därför i frågan och protokollen får t v beställas av sekreteraren. 

 

5:2 Louice behöver ha besked om boende och ankomsttider för styrelsen i smband 

med styrelsemötet på Tångahed. Styrelsen uppmans därför att senast på måndag 

den 27/6 meddela hur många ni blir och hur många nätter ni stannar. 
 

Beslut: 

 

I enlighet med förslaget samt att vi börjar styrelsemötet redan på fredag och fortsätter 

så läng vi behöver på lördag. 

 

§ 6. Mötets avslutning 

 

Louice tackade därefter samtliga närvarande för visat intresse och förklarade 

styrelsemötet avslutat. 

 

Vid protokollet                                                       Justeras 

 

 

Sonnie Knutling                                                     Louice Hagman 

 

                                                                                

Katarina Bäckman 


