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Plats: Telefonmöte, 08–124 107 04, kod: 148419# 
Datum:  2019-09-03 kl 18 
Närvarande: Malin Ek, Christina Ericsson, Maria Jansson, Jessica Larsson, Mikael Svanberg, Eva B 
Larsson, Mathias Lindholm, Johan Leijon 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Malin hälsar välkommen ok öppnar mötet 

2. Val av justerare 

Maria Jansson valdes till justerare och Christina Ericsson valdes till sekreterare  

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägg 9 e- Topsning av hundar och 11 e- Erbjudande från 

medborgarskolan 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 

5. Ekonomisk rapport 

Kassören informerar om rådande ekonomisk status: På kontot finns 99456:54 Beräknat resul-

tat är: 28937:50 

6. Medlemsläget 

I dagsläget är medlemsantalet 228 st varav, 154 Huvudmedlemmar, 24 Familjemedlemmar, 49 

Valpköpare och 1 Hedersmedlem 

7. Ärenden från/till SvSHK 

a. Avtal delegering rasansvar – Här har inget inkommit 

b. Kritiker ADB, Mejl SvSHK 190726 

Beslut: Alla Kritiklappar skall förvaras hos sekreteraren.Mattias Lindholm ger Christina dom 

kritiklappar som han har vid tillfälle    

8. Internationella ärenden 

a. Mattias tala om domare FBW vid möte St Moritz, kan de tex. april-maj 

Vi beslutar att Mattias talar med domare vid St Moritz om dom kan döma 2020 års 

FBW förslagsvis april -Maj 

9. Avelsrådet/AK informerar 

a. Avelsrådsläge/AK möten 

Inget att informera 

b. RAS 

Bram har börjat med en enkät som skall ut till medlemmar 

c. Domarkompendie 
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Eva har börjat med rasstandarden 

d. Disciplinärende, Skönvik-tiken  

Mattias har varit i kontakt med SKK och förmedlat ADB klubbens åsikter i frågan 

e. Topsning av hundar för att hitta dvärggenen 

Inga hundar har ännu Topsats 

 10.AU Events 

     a. Regionala aktiviteter 

      Det har varit en mycket lyckad träff i GBG trakten, det som är närmast på G är en hägnträff 

      på Mamima jakt och Intro Drev              

     b. Internationella prov 

      Malin kolla med Said om läget kring Korinka Cup 

     c. FBW 2020, pris/pokal, starta upp allt 

     Beslut: Christina startar en messenger grupp tillsammans med Amina D ,Susanne W och  

     Carin F. Börjar att  kolla upp ställen att vara på. Christina börjar även med att beställa priser till  

     detta och även till SM 

11.AU info 

   a. Tidning 

     Det mesta är klart inför nästa tidning, några artiklar som är på väg in, ADB träff Dingle-Malin,     

     Träff Mamima jakt-Christina, St Moritz-Malin, KM Hägn-Johan Leijon, Mattias-Import,  

   b. Hemsida/FB 

     Layout är klar för Hall of Fame på hemsidan, vi har haft ca 5000 besök senaste 30 dagarna 

   c. Nya vildsvinshägnet Heby – klart! 

   d. Marknad/Mässor/Sponsring, sponsorhuset.se 

    :Mikael Svanberg lägger ut info ang Sponsorhuset 

12. AG Jakt & Drev 

a. Intro drev 

Intro drev går av stapeln helgen 28-29/9 , det är fullbokat till träffen 

b. SM drev, pris/pokal 1-3 samt diplom till alla 

Christina fixar priser och diplom till SM 

c. Förslag person att ingå i AG Jakt 

Inget förslag på person 

d. Info regelrevidering, tidning och hemsida 

Mikael Svanberg lägger upp info på FB och hemsida 

13. Inkomna skrivelser/ärenden 

Inga inkomna skrivelser 
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14. Övrigt 

a. Present t folk utanför styret som engagerar sig  

Vi beslutar att klubben skänker present till folk utanför styrelsen som engagerar sig i 

olika event 

b. Udda vecka styrmöte med jakt  Brännudden 

Vi beslutar att vi kommer att ha en styrelsejakt på Brännudden 7-8 dec 

15. Nästa möte 

I samband med jakt brännudden 7-8 dec, Lördag kl 17.00 ca 

16. Mötets avslutning 

Ordförande Malin tackar för ett bra möte och avslutar mötet 

 

 

 

 

____________________________________ 

Ordförande, Malin Ek 

 

 

____________________________________ 

Sekreterare, Christina Eriksson 

 

 

_____________________________________ 

Justerare, Maria Jansson 

 


