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§ 37 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen och öppnade dagens möte 
 
 
§ 38 Val av justerare 
Att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet utsågs Ingegerd Wikström 
 
 
§ 39 Fastställande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkändes.  
 
 
§ 40 Skrivelser – in/utgående  
Förteckningen över in/utgående skrivelser genomlästes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 41 Föregående styrelseprotokoll.  
Styrelsen gick igenom föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.   
  
 
 
§ 42 Noterade AU-beslut  
Inga noterade AU beslut. 
 
 
§ 43 Ekonomisk rapport 
Bosse rapporterar att ekonomin är mycket god och går enligt plan. 
 
Justerat AD/IW 
 

 



§ 44 Avel 
Lena informerar om att RAS kommer att presenteras på morgondagen regionträff och man 
kommer att dela in deltagarna i grupper för att jobba med och lämna synpunkter om RAS. Under 
april-maj är det inplanerat 5 digitala träffar där temat är RAS. 
 
§ 45 Jakt 
Det finns 2 st propositioner i fullmäktigehandlingarna. I proposition 1 föreslås att fullmäktige tar 
beslut om att lägga ner A-provet. Efter inkomna synpunkter synes det vara bättre att t.v. besluta 
om genomförande via budgeten för att ha en viss flexibilitet om förutsättningarna skulle ändras. 
Det har heller inte kunnat fastställas att fullmäktige beslutat i frågan tidigare. 
Beslut: Styrelsen beslutar att dra tillbaka proposition 1. 

 
 

§ 46 Utställning 
Agnes informerar om att ena domaren till årets Club Show lämnat återbud pga hälsoskäl. 
Kommittén återkommer med förslag till ersättare. 
 
 
§ 47 Mentalitet 
Inget nytt att rapportera 
 
 
§ 48 Utbildning 
Ingen ansvarig var närvarande 
 
 
§ 49 Klubben 
Kommittén som arbetar med stamtavleboken har inkommit med ett önskemål om att boken skall 
få ett ISBN nummer 
Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla begäran och ge Kari i uppdrag att ansöka om ett ISBN 
nummer. 
 
 
§ 50 Regionerna 
Styrelsen noterade att Gutelabben nu är i gång med sin verksamhet 

 
       § 51 Information. 
      Inget att rapportera 
 
       § 52 Övriga frågor 
       Inga övriga frågor 
 
       § 53 Kommande möte  
       Nästa styrelsemöte 1–2 april, Scandic hotell Upplands Väsby 
 
       § 54 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade och avslutade mötet 
 
 
Justerat AD/IW 
 
 



 
 
--------------------------------------------------------              -------------------------------------------------------- 
Ordförande Anders Dillström                                       Sekreterare Kari Sundqvist 
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Justerare Ingegerd Wikstöm 


