
    

Protokoll vid styrelsemöte 2022-09-25 via Zoom 

Närvarande  Camilla Ravenna, ordförande 
  Maria Pagmark 
  Ulrika Anderberg 
  Anita Östby, sekreterare 
  Lena Källman Larsson 
  Brita Freudenthal 
  Jenny Holgersson 

1. Mötet öppnas 
Camilla öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Dagordningen 
Godkändes.  

3. Val av justerare 
Camilla och Lena valdes. 

4. Rapport från ordföranden 
Jubileumsskriften är klar och ett stort tack till Dan E, Vivi-Ann L och Siv J för ett 
fantastiskt arbete.  

5. Rapport från kassören 
Sammanställningen från utställningen samt balans- och resultaträkningen är inte klara. 
Tas upp på nästa möte. 

6. Jubileumsutställningen 
En utvärdering av utställningen gjordes med vad som var bra och vad som var mindre 
bra.  

7. Rapport från sekreteraren 
Eftersom kontaktpersonen för SF väst blockerat vissa medlemmar på FB når inte 
informationen om avdelningens arrangemang ut till alla. Konstaterades att någon annan 
från Väst får skriva på FB istället. Ett önskemål framfördes om att Östs promenader även 
arrangeras utanför stor-Stockholm så fler i området kan delta. Förslag – sälj tältet som 
inköpts inför jubileumsutställningen. Beslutades att Maria kontaktar Skåne, resp Väst om 
dom är intresserade av tältet. 
Skrivelser från SKK och SvTeK gick igenom. 
Ansökan om officiell utställning 2024 i Skåne är inskickad.  
Material inför domarkonferensen 2024 finns klar och Dan är tillfrågad som föreläsare. 

8. Monter vid Hundmässan samt My Dog 
Beslutades att Maria är ansvarig för montern vid Hundmässan. Kostnaden får bli max 500 
kr för hyran till SKK samt parkeringsavgifter för monterdeltagare. Agneta Hermansson är 
ansvarig för montern på My Dog, allt material är klart. 



9. Skotte-Nytt/jubileumsskriften 
Jubileumsskriften har gått ut till samtliga medlemmar. Många har köpt extra ex av 
skriften. 

10. Hemsidan 
Ingen särskild rapport. 

11. RAS 
Beslutades att Camilla och Jenny är ansvariga. Diskuterades om att skicka ut en 
hälsoenkät till skotteägare samt ordna en digital uppfödarträff under hösten. 

12. Lokalkommittérna 
Skåne önskar anordna en genetikföreläsning 2023. 

13. Motioner 
Tre motioner har inkommit. En har dragits tillbaka. En motion hänvisas vidare till SKK. 
En tas upp på årsmötet. 

14. Övriga frågor 
Fanns inga. 

15. Nästa möte 
Blir söndag 2 okt kl 18.00 via Zoom. 

16. Avslutning 

Camilla tackade alla och avslutade mötet. 
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