
   

 

 
 

Närvarande: Lena R, Christina L, Carina F, Daniel R och Annika E. 
Frånvarande: Elin B. Anneli S. Mikaela. H, Tina F. 

1 Mötets öppnande    
Lena öppnar mötet.  
 

2 Godkännande av dagordning 
Godkännes enhälligt.    
 

3 Val av sekreterare 
Annika Eriksson väljs. 
 

4 Val av en justerare jämte ordförande 
Christina Lund väljs. 
 

5 Föregående mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna 
 

6 Ordförande  
Daniel berättar om våra nya förhållningsregler för sociala medier. Se bilaga.  
Vi sätter dessutom våra riktlinjer för styrelsen och sociala medier. Daniel tar fram 
förslag på text att lägga ut i våra sociala medier angående uppförandekod. 

 

7 AU-beslut/Per capsulam  
Finns inga. 
 

8 Rapporter 
 

a. Kassör/Medlemsansvarig  
❖ Kicki har fortfarande inte tillgång till kontot.   
På BG/PG per 2020-03-25: 27,050,21kr 
 

b. Sekreterare 
❖ Inga utgående skrivelser. Ingående är samtliga distribuerade till 

styrelsemedlemmarna.  
 

c. Avelskommitté 
 

STBK Avelskonferens 
❖ Vi har bytt namn från avelskonferens till raskonferens för att 

undvika att det blandas ihop eventet med SKK eller SvTEK 
avelskonferens. 
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❖ Datum - Lena har fått datum bekräftat från föreläsarna Moa Persson 
och Linda Laike, den 8 november 2020. Inväntar bekräftelse på 
lokalen. 

❖  Online anslutning- Klubben kommer se över möjligheten att erbjuda 
medlemmarna deltagande inte bara på plats utan även online via 
Microsoft Team. 

❖ Pris – Förutsatt att klubben får bidrag från SKK kan klubben ta ut en 
mindre avgift på ca 100kr för fysiskt deltagande respektive 50kr för de 
som ansluter online. Möjlighet för icke medlemmar ansluta till en 
högre kostnad och i mån av plats. 

❖ Lena och Annika har börjat uppdatera texten, Carina kommer hjälpa 
till. 

 
Registrering av rasens färgkoder på SKK hunddata.  
❖ Styrelsen vill att samtliga färger, svart trefärgad, brun trefärgad, blå 

trefärgad och isabella trefärgad, ska kunna registreras på Hunddata. 
Idag finns bara Svart trefärgad av dessa.  

❖ Oklart om tidigare styrelse har skickat in önskemål i denna fråga. 
Styrelsen föreslår att Mikaela tar med sig frågan i sin kontakt med 
Terrierklubben angående RAS. 

 
Hälsoenkät 
❖ Klubben avser skicka ut en hälsoenkät till klubbens medlemmar 

under 2020. Carina blir ansvarig för att ta fram förslag på hälsoenkät 
till nästa styrelsemöte.  
 

d. Tävlingskommittén 
 
RAS Special 
❖ Annika tar fram 3 förslag på datum, plats samt domare för RAS 

special.  
❖ Christina tar fram geografisk täckning av medlemmar. 
 
Poängberäkning Årets Brasse 
❖ Förslag på ny poängberäkning för Årets Show Brasse och Årets 

Arbetande Brasse har tagits fram av Lena, Annika samt Carolin 
Nilsson, medlem i tävlingskommittén. 

❖ Lena skickar ut dokumenten för granskning, styrelsen återkommer 
med åsikter till nästastyrelse möte. 
 

e. Marknad & Kommunikationskommittén 
 
Klubbens hemsida 
❖ Hemsidan är uppdaterad med bland annat, aktuellt på startsidan, 

rasstandard, aktivitetskalender, varje aktivitet har fått egen flik, 
Aktuella valpkullar och planerade valpkullar har delats upp, med 
mera. 

❖ Lena och Annika håller på och bygger en informationssida som 
förklarar klubbens mål och strategi.  

❖ Med hjälp av Carolin Nilsson håller Lena på och författar information 
om passande hundsporter och hur man går till väga om man vill börja 
tävla. 



❖ Fotogalleri ska upp. Förslag från Carina är att ha en tävling för 
medlemmarna där de får skicka in sina bilder på brassar. Använda 
Facebook och Nyhetsbrev för at nå ut till medlemmarna. 
 

f. Aktivitetskommittén  
 
❖ Positiv feedback på reportaget i Hundsport.  
❖ BPH 6 september bokat. 
❖ Gick igenom lista på förslag på aktiviteter via webbformulär. Carina 

föreslår att vi lägger till HLR för hund. 
❖ Invänta med att boka upp aktiviteter nu på våren på grund av 

Coronavirus situationen. 
 

9 Bordlagda frågor    
Inga idag. 
 

10 Beslut 
a. Avelskommitté – Ska vi starta upp kommittén? Styrelsen beslutar att inte 
starta upp separat kommitté utan istället boka upp separata möten på temat.  
 

11 Övriga frågor 
Motioner från Årsmötet hänskjuts till nästa möte. 
 
12 Nästa möte  
Nästa möte bestäms till 30 april kl19:00 
 

13 Avslutande av möte 

Lena tackar för ett givande möte! 

 

Ordförande Lena Riddarvinge 

 

_________________________________ 

 

Sekreterare Annika Eriksson 

 

_________________________________ 

 

Justerare Christina Lund 

 

_________________________________ 




