
SDS 2017-05-29 Protokoll nr 2

Protokoll för vid      
Svenska Dalmatiner-Sällskapets styrelsemöte    

Närvarande: Louice Hagman 
  Johanna Eklund 
  Mimmi Johnsson Berger 
  Caroline Karlsson Tikkanen 
  Louise Edlund 
  Cecilia Ström 
  Nanne Brandt 
  Anne-Sophie Wallin 

Frånvarande: Jennie Ohdlin 

§1 Ordförande hälsade alla välkomna. 
 Ordförande betonade också, med tanke på att detta är det första riktiga 
 styrelsemötet, vikten av att sekretess gäller tills protokollet är 
 justerat. 

§2 Fastställande av dagordning 
Det påpekades att Mentalitetskommittén saknas under rapporter så den 
lades dit som punkt 6M. 

Punkt Rapport från Klubbshopen flyttas upp till 4B då Anne-Sophie 
måste lämna mötet tidigare. 

§3 Val av justerare 
 Till att justera dagens protokoll valdes ordförande och Caroline. 

§4 Genomgång av fg protokoll/beslutsuppföljning 
 Ordförande påtalade att framöver ska all korrespondens gå genom  

sekreteraren och diarieföras och föras på en separat bilaga som ska gå 
ut med kallelsen till nästa möte. För övrigt har inga beslut fattats. 
Det konstituerande protokollet efterlystes och sekreteraren ska 

 skicka ut det snarast. 

§4B Klubbshopen 
Anne-Sophie berättade att Tony och Christina Holm vill köpa in en flagga 
som de kan ha för att marknadsföra klubben när de är ute och tävlar.  

 Diskussion följde varvid ordförande påpekade att detta inte finns med i 
 budgeten. Beslut togs att de får köpa in en flagga för max 1500 kr. 
 Mimmi meddelar Holm detta. 

Ann-Sofie undrade om Klubb-shopen och SDS Marknad ska ha gemen- 
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samt namn. Styrelsen beslöt att den ska heta Spot-Shop. 
Beställningar på kläder börjar droppa in och frågan var nu hur 
leveranserna ska gå till. Idag skickar Ann-Sofie ut det själv. Hon ska nu 
kolla med Stadium om det skulle vara möjligt att de sköter leveranserna 
ut till beställaren och detta då också för att om något blir fel kan 
beställaren vända sig direkt till Stadium. I annat fall måste Anne-Sophies 
reskostnader i samband med detta bakas in i priset för kläderna.  

 Anne-Sophie tackar för sig och lämnar mötet. 

§5 Inkommande och utgående post/mail 

 Inkommande och utgående post gicks igenom, se bilaga 1. 

§6 Rapporter 

A Ordförande 
 Ordförande rapporterade att vi fått tillbaka ansökan till SKK för utställning 
 Tånga Hed 2019. Denna kommer att kollidera med SKK Tvååker så  
 därför har vi fått avslag på en dag. Därför har ordförande flyttat helgen 
 till den 6-7 juli 2019 vilket SKK har beviljat. 
  

Brev från Hans Carlsson, Cahaba’s ang hörseltest vb till Jenny 
 Samma sak med brev från Lina Nordmark ang hörseltest vb till Jenny 

Det har kommit en räkning från Wafdal på 260 Euro. Sista bet.dag 31/5. 
 Den gäller medlemskap 2016/2017 och vid årsmötet beslutades att 
 vi ska fortsätta vara medlemmar under förutsättning att det INTE kostar 

oss något. Ordförande försöker leta upp det protokollet och se vad som 
står där och tar med sig det till Wafdal nu i början av juni och frågar dem 

 vad som gäller. 

B Vice ordförande 
Caroline frågade vem som är web-ansvarig i dagsläget vilket är Angie 
Hogg. Sekreteraren skickar hennes kontaktuppgifter till styrelsen. 

  
Valphänvisningslistan uppdaterades den 22/5 och då var det fel i den. 

 Det fanns annonser som inte följer fastställda regler. Där ska bara finnas 
 annonser som går via Caroline. 

C Sekreterare 
 Information om styrelsen har gått in till Kennelklubben efter årsmötet. 

D Kassör 
Ordförande meddelade att hädanefter ska resultat- och balansräkning 
alltid medfölja kallelsen ut inför varje styrelsemöte. 

 Cecilia meddelade att Västras f.d. kassör fortfarande har åtgång till 
 deras konton – Nanne B ska kolla upp det. 

F Webbansvarig 
 Sekreteraren rapporterade att det har varit ett antal problem med hem- 
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 sidan. Svårt att uppdatera då sidan är kodad. Hemsidan är under 
 uppbyggnad av Angie H med hjälp av Johanna E och beräknas vara 
 klar om ca 2 veckor. Under tiden ber vi om hjälp av Kattis N Bekeris 
 med uppdateringarna.  

Vad gäller valphänvisningslistan är det Caroline som uppdaterar listan 
den 1 och 15 varje månad och skickar den till web-mastern. 
Den nya sidan ska kunna uppdateras av flera personer. Diskussion följde 
vilka som ska kunna uppdatera. Styrelsen enades om att 
sammankallande i alla kommittéer kommer att få inloggningsuppgifter. 

 Vi diskuterade vilka direktmailadresser som skulle finnas i fortsättningen. 
 Det kostar onödigt mycket pengar och kan begränsas. Enades om att 
 de som ska ha direktanslutna mailadresser är Ordförande, Sekreterare, 

Kassör, Medlemsansvarig, Aktivitetskommittén, Utställningskommittén, 
Web-master, Kuriren och Avelskommittén. Sekreteraren meddelar detta 
till Kattis och Angie. 

G Aktivitetsgrupperna 
 Nanne B har varit i kontakt med aktivitetsgrupperna. Västra har en ny 
 grupp och de ska få monter-materialet från Veronica Dahlberg. 
  

Vad gäller gruppernas ekonomi så måste de informeras om att all 
 deras redovisning ska ske genom huvudklubben. Det enda som 
 de ska ha kvar är en ”kaffekassa”. Nanne tar kontakten med alla 
 grupperna och tar hjälp av kassören för att få dom att lägga över 
 redovisningen på SDS. 

H Aktivitetskommittén 
Aktivitetskommittén arbetar med ett förslag om poängberäkning till 
årets bästa draghundsekipage. Kommittén önskade synpunkter från 
styrelsen. Styrelsen enades om att det är ekipaget som ska premieras 
och inte hunden. Poängberäkning görs under kalenderåret för officiella 
tävlingsresultat, undantag är inofficiell tävling av SDS som annonseras 
som poängberäknande. 
Poängen ska beräknas för ett begränsat antal tävlingar med bäst 

 resultat. Förslagsvis 3-4 tävlingar. 
 Enbart poäng för starter och placeringar i draghundstävlingar skall 
 räknas. Dessa regler gäller fr o m 2017. 

Alla Års-bästa-priser ska följa samma standard och delas ut vid Års- 
 mötet. Resultat behöver ej skickas in löpande utan det viktiga är att 
 resultaten inkommer till Aktivitetskommittén under tävlingsåret. 

Den 10-11/6 -17 kommer Mimmi JB, Tony och Christina Holm att delta 
 I en ”Grönt Kort Instruktörs”utbildning anordnad av Svenska Drag- 
 hundsportförbundet som också betalar alla kostnader för dom. 

I Avelskommittén 
Ordförande meddelade att inget möte ännu har hållits i år i 
Avelskommittén. Det första kommer att bli på Tånga Hed i form av 
Uppfödar/medlemsträff. Inget ämne är klart ännu. Kommer att bli på 
fredagen den 14 juli kl 17. 
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 En diskussion följde kring vad som ska stå på hemsidan om Avel- och  

Hälsa. Det är tunt idag. Sekreteraren skickar ett mail till avelskommittén 
och ber dem skriva lite information om dagsläget för rasen. 

J Utställningskommittén 
 Louise E meddelar att annons är på väg ut för Tånga Hed-utställningen. 
 Marie-Louise Eriksson kommer att ingå i utställningskommittén. 

Ellinor Andersson och Victoria ska hjälpa till på utställningen och ingår 
nu i ”Tånga-Hed-gruppen”.  

Sen diskuterades om resultatlistor och kritiklappar. Kritiklapparna för 
Iggesunds-utställningen har fortfarande i dagsläget inte inkommit till 
utställningskommittén. Det är svårt att få tag på kritiklapparna och frågan 
om vem som ska skriva rent dom för Kuriren diskuterades.  

K Kuriren 
Sekreteraren meddelade att ett antal offerter tagits in tidigare. Nya 
offerter ska begäras in. Däremot ska det första numret det här året 
tryckas på det ”gamla tryckeriet”. 

 Diskuterades om hur redaktionen ska bildas. Det finns ett antal personer 
 Som erbjudit sig hjälpa till, bland annat Helena Cohen och Inger 
 Hagbohm. Sekreteraren kontaktar Kattis angående detta och frågar hur 
 Hon vill ha det vad gäller detta. 

L Medlemsansvarig 
 Caroline meddelade att det nu är 725 stycken medlemmar i SDS. 

M Mentalitetskommittén  
 Vi väntar in att fler BPH-resultat ska komma in.  

Kommittén planerar göra ett utskick till aktivitetsgrupperna och 
uppfödarna om hur man ganska enkelt kan anordna ett BPH. Detta för 
att kanske få igång lite mer intresse kring BPH och så att fler dalmatiner 

 beskrivs. 
 En maillista till aktuella uppfödare efterfrågades och detta kommer vi 
 att få av sekreteraren. 

§7 Övriga frågor 
 Mimmi J B gick igenom ett dokument med 10 punkter kring drag- 
 hundsverksamheten i SDS som Tony och Christina Holm har skickat. 
 Styrelsen diskuterade samtliga punkter. För alla aktiviteter som ska 
 genomföras ska en ansökan och budget skickas till styrelsen. Mimmi 
 återkopplar till Holm vad styrelsen diskuterade. 

Louice H undrade om broschyren som Cecilia ska ta fram. Ordförande 
 har skickat en norsk broschyr ”Valphandbok” som utgångspunkt för att 

göra en ny version av Skötsdelanvisning för Dalmatiner-valp. 
 Cecilia meddelade att hon kommer att göra ett förslag färdigt till 
 15 juli. 

§8 Nästa möte 
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 Tisdag 4 juli -17 kl 19.00 

§9 Ordförande tackade för mötet och avslutade 

Vid protokollet 

………………………………………………………….…………. 
Cecilia Ström 

Justeras: 

………………………………………………………….…………. ………………………………………………………. 
Louice Hagman   Caroline Carlsson Tikkanen 
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