
 Protokoll Styrelsemöte 5/2021  
 

Datum: 2021-10-18 

Tid: 19.00 

Plats: telefonmöte 

Närvarande:  

Eva Joelsson 

Peter v der Steen 

Agneta Hermansson 

Solveig Norrman 

Maria Pagmark 

Christina Hüttner 

 

     

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Eva Joelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. För mötet valdes 

Agneta Hermansson till ordinarie ledamot. 

§2 Val av sekreterare för mötet 

Mötet valde Agneta Hermansson som sekreterare. 

§3 Val av justeringsman för mötet 

Mötet valde Christina Hüttner som justeringsman. 

§4 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen. 

§5 Föregående mötesprotokoll 

Mötet godkände protokoll 4 dock måste ett tillägg göras ang katalogen från vår utställning i 

Göteborg. Detta var en nödlösning då ett datorhaveri inträffat och katalogen gick ej att 

skrivas ut såsom planerats. 

§6 Ekonomisk rapport 

Inget att rapportera. 

§7 inkommande handlingar 

 medlemsbrev/mail. 

- Monica Hult 

Monica Hult har i sitt testamente tilldelat Skottefederationen Syd en del av sitt arv. Det är 

Monica Hults uttryckliga önskan att arvet skall tillfalla SF Syd.  
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-Typstadgar SKK 

SKK har presenterat ett förslag till typstadgar. Typstadgarna är avsedda att ersätta de 

tidigare stadgarna i SKK´s organisation i såväl ras- som specialklubbarna.  Mötet diskuterade 

detta och kom fram till att det är inget vi inte kan godta i sin helhet. Vi emotsätter oss §3 

medlemskap. Man vill från SKK´s sida fakturera samtliga medlemskap för att sedan fördela 

dessa till ras- och specialklubbar. Detta är ingenting SKK kommer göra gratis. Vilket skulle 

innebära en stor merkostnad för SF.  

§8 Utgående handlingar 

Svar på mail/medlem 

- Arv Monica Hult 

- Typstadgar 

Vår ordförande kommer att skriva till Terrierklubben ang våra invändningar om det 

föreslagna betalningsförfarandet. 

 

§9 Rapporter/aktuella ärenden 

-Hemsidan 

Bilder och resultat från utställningar har lagts ut på vår hemsida 

-F B 

Fortsatt lugnt 

- Årsmöte 

Årsmötet kommer att hållas på Motell Vätterleden(Gränna) 19/2-2022 

-Jubileumsutställning  6-7 augusti 2022 

Jubileumsutställningen kommer att äga rum på Smålandsgården/ Örserumsbrunn   

gestgiferi & konferens. 

-My Dog  

Vi kommer att ha en monter på Rastorget och hoppas att så många som möjligt kommer att 

besöka oss. 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§11 Näst möte 

November. Ordförande kallar 
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§ 12 Mötet avslutas 

Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet; 

……………………………. 

Agneta Hermansson 

 

Justerat: 

…………………………   ………………………….. 

 

Eva Joelsson    Christina Hüttner 

ordförande    kassör 

 

  

 

 

 

 

  


