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Mötesprotokoll 20-06-25 är justerat och klart, och läggs till handlingarna. 
 
Årsmötesprotokoll 20-07-15 har inkommit från SKK signerat, läggs till handlingarna och finns 
inlagt på hemsidan. 
 
Styrelsen beslutar att till tidning och hemsida från dagens datum endast publicera 
STYRELSEINFORMATION, som är av allmänt intresse för medlemmarna. Detta införs då 
protokoll tar onödigt stor plats i tidningen, som vi på grund av den kärva ekonomin nu måste 
banta ner betydligt, och SKKs Föreningskommitté avråder från att publicera styrelseprotokoll 
på hemsidor.  
De medlemmar som är intresserade av styrelseprotokollen kan höra av sig till sekreteraren. 
 
Nya ägare av släthår från SKK, välkomstbrev 
SvTek har efter vår förfrågan skickat uppgifter till oss på nya ägare av släthår under 2020, 
som de kontinuerligt erhåller från SKK.  
Styrelsen beslutar att Ingrid och Lotta gör ett välkomstbrev, som kan skickas ut för att värva 
nya medlemmar.  
Återinföra skänkta medlemskap 
Styrelsen diskuterade frågan, men eftersom beslutet är taget på ett årsmöte att avskaffa 
detsamma, får det tas upp på årsmötet 2021. 
Däremot beslutar styrelsen att införa ett Prova på medlemskap för resten av året, fr o m 
augusti-t o m december, för 100 kronor, som likställs med fullgott medlemskap. 
 
Reseersättning styrelse 
Styrelsen beslutar att ersättning för körningar å klubbens vägnar, enligt det statliga avtalet 
18:50 kr/mil, kan tas ut om det överstiger 10 mil t o r.  
Varje ledamot avgör själv om man vill ta ut ersättning. 
 
Avelskommitté 
RAS revidering 
Helena och Ingrid kommer sammanställa RAS, lägga till jaktdelen, samt lägga ut den på 
hemsidan för förankring hos medlemmarna.  
Förankring med AnnChristin Molin, AK SvTek har skett. 
Raskompendiet 2017 läggs in på hemsidan i samband med RAS. 
Arkivering domarkritiker/gallring Ingrid erbjuder sig att ta hand om dessa och sköta gallring.  
 
Jaktkommitté 
Kontaktman sökes som kan hjälpa till med jaktfrågor m m. 



Webmaster Fredrik Rambris har accepterat att tills vidare sköta klubbens hemsida. 
 
Facebook När vi erhållit inloggningar beslutar styrelsen att Fredrik Rambris, Lotta 
Fogelström och redaktör Susanne Streltzer ska vara administratörer. 
 
Rapporter 
Rasklubbens Raskompendium får användas vid Norsk Terrier Klubs domarkonferens. 
Rallylydnadspris ska överlämnas till vinnaren 2019. 
   
Specialen 2019  
Ekonomisk utvärdering kommer göras för Specialen 2019, för att kunna få en insikt i vad det 
är som varit de stora utgifterna, och för att kunna göra en budget inför Specialen 2021.  
 
Specialen 2021 
Styrelsen beslutar att tillfråga Per Iversen som reservdomare. 
Specialen 2022  
Styrelsen beslutar att inbjudan skickas till domare Per Iversen, om han inte dömer 2021. 
  
Släthåret 
Redaktör har tagit fram offert för nästa nummer av tidningen i svart/vitt, 20 sidor och 100 
exemplar för 3000 kr. Styrelsen beslutar efter stor diskussion att trots stort underskott ge ut 
en tidning, då denna i alla år varit den som hållit samman klubben, och vi vet att många 
medlemmar inte är på Internet, och därför känns inte en webbtidning som ett alternativ att 
hålla kvar eller få in nya medlemmar. 
Dessutom höjdes medlemsavgiften 2019, så det känns inte relevant med en sådan åtgärd. 
Styrelsen beslutar att upprätta ett Instagram konto, som komplement till Släthåret.  
Patent- och Registreringsverket Kassör får i uppdrag att kolla upp om vi har ändrat avtalet 
på ansvarig utgivare, då det löpte ut 2019. 
Gratis championatannonser Styrelsen beslutar att dessa införs omgående i Släthåret. 
 
Nästa möte 
Nästa möte blir 1/9. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


