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§1-35 

Protokoll fört vid styrelsemöte via Skype 2016-01-19 
 
Närvarande: Kerstin Edeen, Kerstin Ekegren, Helene Gustafsson, Terttu Lardner, Karin Marjamaa, 
AnnChristin Molin, Susanne Sarezäter, Hans Svensson. 
Förhinder: - 
 

§1. Mötets öppnande. 
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar därmed mötet öppnat. 
 

§2. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställs. 
 

§3. Val av justerare. 
Kerstin Ekegren väljs att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 
 

§4. Föregående protokoll. 
Föregående mötesprotokoll från 2015-12-08 är justerat och klart och läggs därmed till 
handlingarna. 
 

§5. Ekonomisk rapport. 
Kassören redogör för den ekonomiska situationen.  
 

§6. Rapporter 
6a. Rapport från mediakommitténs möte 13 december 
Karin redogör för mediakommitténs möte som hölls i samband med Stockholms Hundmässa den 13 
december. 
6b. Rapport från rasmonternpå Stockholms Hundmässa och montern på MyDog 
Intresset för båda montrarna var stort och det delades ut broschyrer och visitkort till intresserade 
besökare. 
6c. Rapport om hur det går med årsboken och årsbästalistorna. Annonspris. 
Beslutas: Annonspris för årets upplaga av årsboken är 550:- 
Uppdrages: Kerstin Ekegren tar kontakt med Eva Persson för att titta över beräkning av årets 
rallylydnadsairedaleterrier. 
 

§7. Inkomna skrivelser. 
- Nya terrierägare 
- Nyhetsbrev från SKK 
- Protokoll CS 
- SKKs jakthundspolicy 
- Protokoll SvTeK 
- Forskningsnyheter från SLU 
- SvTeKs ordförande önskar God Jul 
- Rasklubbsruta i Hundsport 
Beslutas: Att inte ha någon rasklubbsruta i Hundsport i nuläget. 
- Info om IT-stöd för utställningsverksamhet 
- Nytt supplement - utställnings- och championatsregler 
- Tack har inkommit från prisdonatorer, föreläsare m.fl. som fått vår jubileumsalmanacka. 
 

§8. Utgående skrivelser. 
- Uppmaning om årsredovisning från de lokala aktivitetsgrupperna 
- Info om listan över årets utställningsairedaleterrier till ägare av placerade hundar 
- Förfrågan om annons i årsboken till dem som tidigare annonserat, uppfödare samt ägare till 
hundar placerade på årsbästalista. 
 



§9. Årsberättelser från kommittéerna till verksamhetsberättelsen 
Beslutas: Följande personer ska skriva kommittéernas årsberättelser: 
Avelskommittén: Kerstin Ekegren 
Hundaktiveringskommittén: Helene Gustafsson 
Mediakommittén: Inger + Karin 
Utställningskommittén: Kerstin Ekegren 
Kompendiekommittén: AnnChristin 
 

§10. Verksamhetsplan 2016 
Ett förslag på verksamhetsplan presenteras och vissa justeringar läggs fram. 
Beslut: att fastställa verksamhetsplanen vid nästa styrelsemöte. 
 

§11. Årsboken som nr 1 av AT 
Hans har tagit fram en preliminär beräkning av vad det skulle kosta att ha årsboken som nummer 1 
av AT, och hur mycket medlemsavgiften behöver höjas för att täcka dessa kostnader. 
Beslut: att lägga fram förslaget med vissa mindre prisjusteringar på årsmötet. 
 

§12. Förslag på medlemsavgift för 2017 
Kassören föreslår oförändrad medlemsavgift för 2017. 
Beslut: Att höja avgiften för valpköparmedlemmar till 50:-, övriga medlemsavgifter oförändrade 
för 2017. 
 

§13. Förslag till rambudget 
Kassören behöver få underlag från kommittéerna för att kunna räkna 
Beslut: Kommittéerna ska skicka uppgifter till kassören om senast 31 januari. 
 

§14. Mötesordförande till årsmötet 
Valberedningen har meddelats att de ska ordna med en mötesordförande till årsmötet. 
 

§15. Tack till mötesordförande och föreläsare 
Beslut: Karin ordnar med kylväskor med logga, fyllda med godis. 
 

§16. Inbjudan till årsbästavinnarna 
Beslut: Kerstin Ekegren skickar inbjudan. 
 

§17. Årsbästapriser 
Styrelsen har diskuterat via mail om vi ska ha tennbägare som tidigare år, prispokaler eller 
prisrosetter som pris till vinnare av årets airedaleterrier i olika kategorier. AnnChristin har fått en 
offert på tennbägare. 
Beslut: AnnChristin beställer tennbägare från Hallmans efter att det är klart med listorna. 
 

§18. Vandringspriser 
Beslut: Kerstin Ekegren ansvarar för dessa. 
 

§19. BPH i Örkelljunga och Stockholm 
BPH är bokat i Örkelljunga den 1 maj. Kerstin Ekegren har kontakt med Nacka BK om ett BPH för 
airedaleterrier där någon gång under året. 
Beslut: Att skicka e-post till aktiva uppfödare med information om BPH i Örkelljunga. 
 

§20. Airedaleterrierläger 13-15 maj 
Hundaktiveringskommittén har lagt fram olika förslag på platser för airedaleterrierläger samt en 
budget för årets läger. 
Beslut: Årets airedaleterrierläger blir i Gammelkroppa. Klubben kommer att sponsra t.ex. en 
instruktör eller liknande med motsvarande ca 2000:-. 
 

§21. KM i viltspår 
SvTeK sponsrar med 50:- per startande vid en officiell viltspårstävling. 
Beslut: Aujorneras tills kommittén har jobbat mer på konceptet. 
 



§22. Ansvarig för checklistan Open Show 2016 
Beslut: Utställningskommittén ansvarar för att fylla i checklistan. 
 

§23. Domare KM i lydnad 
Ewa Jacobsson har tackat ja till att döma vårat KM i lydnad i Röstånga 
 

§24. Rallylydnad på Open Show 
Beslut: Kerstin Ekegren ordnar en lättsam tävling med de enklaste rallylydnadsskyltarna som alla 
kan delta i. 
 

§25. Tipspromenad på Open Show 
Beslut: Kerstin Edeen ordnar en jogga-dogga för hundar och ägare. 
 

§26. Kalender 2017 
Mediakommittén har på förslag att vi åter ska börja göra fotoalmanackor med airedaleterrier för 
försäljning. 
Beslut: Mediakommittén ansvarar för att ta fram fotoalmanacka med airedaleterrier. 
 

§27. Referat alt. protokoll på hemsidan 
För att kunna skriva mer utförliga protokoll vid styrelsemöten föreslås att dessa inte ska finnas 
tillgängliga i sin helhet på hemsidan. T.ex. kan man då skriva ut mer detaljer kring olika alternativ 
som diskuteras i olika frågor vilket kan underlätta om funderingar i ämnet kommer upp vid senare 
tillfälle. Dessutom skulle det innebära att ett kortare referat kan läggas ut på hemsidan snabbare, 
innan protokollet hunnit justeras, med viktig information till medlemmarna. 
Beslut: Referat skrivs av sekreteraren efter styrelsemötet och läggs ut på hemsidan istället för de 
justerade protokollen. 
 

§28. Stjärnmärkning av aktiva uppfödare på hemsidans lista 
För att motivera våra uppfödare att delta i de olika utbildnings- och diskussionstillfällen som ATG 
anordnar har ett förslag lagts fram på att de uppfödare som deltagit vid dessa tillfällen ska få en 
märkning i form av en liten stjärna på listan över aktiva uppfödare på vår hemsida. 
Beslut: Bordläggs till senare möte. 
 

§29. Brev om RAS till uppfödare 
Efter förra revideringen av vårt RAS fick vi ett utlåtande från Kjell Andersson på SKK. Förslag på 
att skicka ut detta utlåtande till våra uppfödare med en fråga om vad de gjort och om de har några 
idéer på hur vi ska få valpköpare och airedaleterrierägare att delta i de beskrivningar och 
undersökningar som rekommenderas i vårt RAS. Ett möte behöver hållas under 2017 inför 
kommande RAS-revidering, förslagsvis ihop med nästa års årsmöte. 
Beslut: Kerstin Ekegren skriver ett brev som ska skickas ut i vår. 
 

§30. Hälsoenkät 
Beslut: Arbetet med nästa hälsoenkät ska påbörjas 2018. 
 

§31. Ny Stockholmsmonter 
Helene Gustafsson och Mia Andersson har tagit fram ett kostnadsförslag för att förnya vår 
rasmonter till Stockholms Hundmässa. 
Beslut: Bordläggs till senare möte. 
 

§32. Profilartiklar 
Medlemmarna har vid flera tillfällen frågat efter om vi inte har några artiklar med vår logga på till 
försäljning. 
Beslut: Ytterligare 20 termosar med vår logga på ska beställas.  
 

§33. Övriga ärenden. 
Renee Falk avgår som valphänvisare. 
Alla i styrelsen bör fundera över lämplig deltagarpresent till Open Show. 
 



§34. Nästa möte. 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 18 februari 2016 kl. 20.00 via Skype. 
 

§35. Mötet avslutas. 
Ordföranden tackar och avslutar mötet. 
 

 
 
 

 
Vid protokollet: 
 
 
 
Karin Marjamaa 
 
Justeras: 
 
 
 
AnnChristin Molin   Kerstin Ekegren 
 
 
 


