
Protokoll nr 5 fört vid styrelsemöte per telefon med SDS 
20161128 kl. 19.30 – 21.35 

 

Närvarande: 
 

Louice Hagman, ordförande 
Caroline Karlsson, vice ordförande  

Sonnie Knutling, sekreterare 
Jennie Ohdlin, kassör  

Mimmi Johnsson Berger 
Katarina Bäckman 

Louise Edlund 
Anne-Sophie Wallin  

Johanna Eklund 
  
  
§ 31  Mötets öppnande  
 

Louice hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade det för 
öppnat.  
  
§ 32  Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen fastställdes i befintligt skick.   
  
§ 33  Val av justerare  
 

Till justerare valdes Katarina Bäckman 

  
§ 34  Genomgång av föregående protokoll/beslutsuppföljning  
 

Styrelseprotokoll 4 20161017 
 

Beslut: Vidtagna åtgärder och beslut godkändes. 
  
§ 35  Rapporter  
  

a. Ordförande 

Ordförande rapporterade från ett  informationsmöte om den stora 
omorganisation som förbereds inom SKK. En utredningsgrupp är tillsatt  

som arbetat fram ett förslag till ny organisation vilket påverkar såväl 

SKK som rasklubbarna och övriga anslutna organisationer. Blir den nya 
organisationen verklighet kommer SDS att förlora sitt mandat i 

kennelfullmäktige och den nya regionala organisationens beslutsmandat 
kommer att tillfalla de enskilda medlemmarna inom respektive region. 

Vårt inflytande i det läget är lika med noll. Frågan blev föremål för 
diskussion. 

SKK har bjudit in medlemsorganisationerna till en 
specialklubbskonferens i Stockholm i februari 2017 och Louice föreslår 

att hon och ytterligare en  från styrelsen deltar och att SDS står för 



kostnaderna. Frågan föreslås föreläggas SDS årsmöte i april. 

  

          b.  Vice ordförande 
          Inget att rapportera. 
 

          c.  Sekreterare 
          Inget att rapportera. 
 

d.  Kassör 
Kassören lämnade en skriftlig resultat- och balansrapport till styelsen 

vilket välkomnades efter att ett gediget arbete med ekonomin 
genomförts. Efter omständigheterna ser ekonomin allt bättre ut. 

Rapporterna blev föremål för diskussion. 
 

e.  Pr-ansvarig  

Lämnades en rapport inför vår medverkan på stockholmsarrangemanget 
kommande helg. Ett uppoffrande arbete har gjorts av de inblandade och 

informations- och PR-material har tagits fram. Bemanningen under 
helgen är också löst. Alla som har möjlighet är välkomna att besöka vår 

monter! 
 

f.  Webbansvarig 
Vår hemsida blev åter föremål för diskussion. Mimmi fick styrelsens 

uppdrag att framföra våra åsikter till vår webmaster. 
 

g. Rapporter från aktivitetsgrupperna 

Johanna lämnade en lägesrapport avseende aktivitetsgrupperna. Hon 
kommer att försöka öka aktiviteterna på sociala medier då det är där de 

flesta i aktivitetsgrupperna finns. Hon har också haft en del kontakt 
med Norra för att försöka stimulera till mera aktivitet. 
 

          h. Aktivitetskommitten 
          Diskuterades huruvida hemsidan kunde bidra till ökad aktivitet. Mimmi  

          tar upp detta i diskussionen med webmaster. 
 

i. Avelskommitten 

Inget att rapportera. 
 

j. Utställningskommitten 

  Louise E rapporterade att arbetet flyter på bra, det har kommit upp    
  önskemål om katalogprogram och Louise undersöker vad det skulle    

  innebära för oss. Information om 2017 års utställning skall skickas ut i  

  januari. 
 

k. Kuriren  

Styrelsen har fått in ett antal namn som är intresserade att ingå i en ny 
redaktionskommitte. Däremot har vi fortfarande inte hittat någon som 

kan svara för själva sammanställningen av tidningen. Vi fortsätter att 
leta efter lämplig person och tar tacksamt emot tips. 
 



 

l. Medlemsansvarig 

Caroline redovisade att medlemstalet i SDS nu är 737.  
 

m. Övriga rapporter  
Inga övriga rapporter förelåg 

  
§ 36  Övriga frågor  
           

         a.    Inkommen motion avseende LUA från Karin Håkansson och    
         Malin Engart 

         Beslut: Efter diskussion beslutar styrelsen att frågan lämnas över till  

         avelskommitten för inhämtande av synpunkter. Styrelsens grund-           
         inställning är att information om LUA skall läggas ut på SDS hemsida  

         men inte införas i RAS. 
 

         b.    Beslut om SDS årsmöte 2017 

         Beslut: Styrelsen beslutar att SDS årsmöte 2017 genomförs  
         den 22 april kl. 14.00 i Västerås. I samband med mötet skall också  

         planeras in en uppfödarträff. 
 

        c.     Representation vid draghundssportens årsstämma 

        Beslut: Att Christina och Tony Holm representerar SDS vid  
        arrangemanget. 
 

 

§ 37   Nästa möte 
 

                  Nästa styrelsemöte sker den 13/2 2017 kl. 19.00 per telefon.  
  
§ 38   Mötets avslutande 
 

                  Louice tackade för visat intresse, önskade alla en god jul och ett  
                  gott nytt år och förklarade mötet för avslutat 
 

 

 

Vid protokollet                                                         Justeras 
 

 

Sonnie Knutling                                                        Louice Hagman 
 

 

                                                                            

                                                                                                               Katarina Bäckman 


