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Föregående mötesprotokoll 2020-09-01 
är justerat och klart, godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Inkommande och utgående skrivelser 
Promenader och träffar på Facebook:  
Efter diskussion beslutar styrelsen att privata arrangemang kan läggas in på Rasklubbens FB 
sida, efter att någon i styrelsen godkänt det.  
Plats, datum och tid ska tydligt anges, och att det är ett privat arrangemang där 
kontaktperson anges. 
Arbetsgrupp Jubileumsåret: Susanne S åtager sig att sätta ihop en grupp i/utanför styrelsen. 
Webb-butik: Susanne S har tagit fram förslag på tänkbara klubbprylar i Spreadshirt. Efter 
diskussion beslutas att en enkät till medlemmarna ska läggas ut på hemsidan/FB, där man 
presenterar de framtagna prylarna och medlemmarna kan föreslå vad man skulle vilja ha.  
Jubileumsgåva 2021: Efter diskussion beslutas att vi ska försöka få fram Bodil Granbergs 
underbara tavlor, som vid ett par tillfällen i samband med jubileum delades ut till 
vinnare. De kan tryckas på Släthårets baksida och på så vis får samtliga medlemmar sitt eget 
exemplar utan någon kostnad för klubben. 
Intrång Rasklubbens logga: Rasklubben blev under hösten utsatt för intrång på loggan, som 
användes på en annan FB sida av en privatperson.  
Rasklubben äger loggan och den är klubbens varumärke så detta är förbjudet!  
Efter många långa hårda diskussioner togs den så småningom bort.  
Tack till våra duktiga FB specialiserade medlemmar som här hjälpte till att lösa det hela! 
Rasklubben har nu Copyright säkrat loggan, så det inte ska kunna hända igen. 
 
Ekonomi 
Balans- och resultaträkning: Ulrika informerar oss om balans- och resultaträkning per den 
30/9, och meddelar att 23 nya prova på medlemskap kommit in! 
Skatteverket: Ulrika har fått svar att Rasklubben är momsbefriad 2020-2024. 
 
Avelskommitté 
RAS revidering: Helena och Ingrid fortsätter arbetet, och lägger ut det på hemsidan så snart 
det är klart. 
Styrelsen beslutar att Helena och Ingrid är Avelskommitté. 
Online valphänvisning:  
Efter diskussion beslutar styrelsen att en Online valphänvisning på hemsidan ska tas fram. 
 
Jaktkommitté 
Styrelsen fortsätter att arbeta aktivt för att få till en Jaktkommitté. 



Hemsidan och Facebook   
Klubbprylar/tidningar:  
Beslutas att Lena är ansvarig och håller i klubbprylarna, och Ulrika håller i gamla/nya 
nummer av tidningen.  
Styrelsen beslutar att höja pris för tidningar till 20 kr/nr fr o m 1 januari 2021. 
Under Aktiviteter ska även de andra grenarna läggas in:  
agility, nosework, lydnad, rallylydnad och viltspår, så att man kan lägga in foto och reportage 
när det hänt något, eller varit publicerat i tidningen. 
Facebook 
BPH: Susanne S åtager sig att vara kontaktperson för detta. 
Beslutas att de kennlar som erhållit BPH Diplom ska läggas in på hemsidan.  
 
Specialen 30/5 2021 Gränna officiell 40 ÅRS JUBILEUM 
Domarpresentation: Ulrika kontaktar domaren och ber att få in den snarast. 
Deltagarpryl bordläggs. 
Sydskånska Kennelklubbens utställning Falsterbo 29-30/5 2021: 
Sydskånska KKs utställning i Malmö i mars blev nyligen framflyttad till Falsterbo 29-30/5, där 
grupp 3 kommer gå samma dag som vår Special i Gränna. Susanne K har varit i kontakt med 
UK i Sydsk KK, men fått besked att de inte kan ändra, då de måste följa regler i SKK där deras 
grupper inte får krocka med SKK Gimo, som går samma helg.  
Då Rasklubben alltid kollar upp Gimo när Specialen ska bestämmas, för att inte krocka med 
dem, har vårt datum varit bestämt sedan länge. 
Hur vi än gör kommer det att krocka med någon av utställningarna 2021, vilket är mycket 
olyckligt. 
 
Specialen 28 maj 2022 inofficiell 
Domare: Domare har tackat ja, Ulrika skickar SKKs inbjudan/bekräftelse för underskrift. 
Plats: Efter diskussion beslutas att Ulrika preliminärt bokar Tånga Hed. 
 
Släthåret  
ISSN nummer: Susanne S ska kolla upp hur det ligger till. 
Annonskostnad höjas 2021:  
Efter diskussion beslutas att annonskostnaderna ska vara oförändrade. 
 
Terrierposten  
Ingrid och Lotta sammanställer och skickar in. 
           
Nästa möte 
Nästa möte blir 12/11 klockan 19.00. 
 
 


