
   

 

 
Närvarande: Lena R, Christina L, Carina F, Anneli S, Daniel R, Mikaela H, 
Tina F och Annika E. 
Frånvarande: Elin B. 

1. Mötets öppnande    

Lena öppnar mötet.  

2. Godkännande av dagordning 

Godkännes enhälligt.    

3. Val av sekreterare 

Annika Eriksson väljs. 

4. Val av en justerare jämte ordförande 

Carina Fransson väljs. 

5. Föregående mötesprotokoll 

a. Årsmötesprotokoll 

1. Ändra ska till bör under BPH i Verksamhetsplanen 

2. Lägga till Avelskonferensen i Verksamhetsplanen 

3. Öka fullbetalande & utlandsavgift med 5kr. Från 270kr till 275kr. 

b. Konstituerande protokoll.     

6. Ordförande  

Bordet Runt - alla presenterar sig.  

Lena berättar om hur organisationen ser ut, med avstamp i FCI med SKK och 

Terrierklubben som underliggande klubbar. Syftet med en rasklubb.  

a. Arbetsutskott – beslut om att införa ett AU med ordförande, 

sekreterare och kassör. 

7. AU-beslut/Per capsulam – Begreppen förklaras snabbt av Lena 

8. Rapporter    

a. Kassör/medlemsansvarig - Christina berättar om Visma, hon kollar till 

nästa möte om vad det skulle kosta att byta Visma Online till Visma 

Förening. 

Klubben behöver se över möjlighet till andra erbjudanden så som rabatt 

på djurförsäkring (många klubbar som har 10-15%) 
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b. Sekreterare – Annika mailar ut lösenord ihop med mailadresserna till de 

nya i styrelsen. Vill man ha vidarebefordring till sin privata så får man 

meddela sekreteraren. Observera att man som styrelsemedlem SKA 

svara på mailen via sin styrelsemailadress. 

Beslut om att gå över från Dropbox till Microsoft Teams.  

c. Avelskommittéen. Planera om Avelskonferensen, boka om föreläsare, 

hitta lämplig lokal till hösten 2020.  

Skapa förutsättningar så att flera medlemmar kan delta på t ex 

avelskonferensen online.  

RAS (Rasspecifika AvelsStrategier) behöver slutföras och vi behöver få 

till en mer direkt dialog med Terrierklubben. Mikaela vill gärna agera som 

vårt ombud och anmäler sig frivilligt.  

Beslut om att utse Mikaela till att driva vår fråga om RAS hos 

Terrierklubben. 

Hälsoformulär ut till medlemmarna – SKK har standardformulär vi kan 

använda. 

d. Tävlingskommittén.  

1) Rasspecialen 2020 – datum, domare, plats. 

2) Nytt poängsystem för Årets Brasse. 

 

e. Aktivitetskommittén. Undersökning bland medlemmarna vad de vill ha för 

aktiviteter.  

BPH – Nykvarn är bokat till 6 september. Klubben behöver svara 2 

månader i förväg med antal och vilka som ska delta. 

 

f. Brassebladet och Webmaster -  

Hemsidan är under omarbetning. Då vi vill att den ska bli mer informativ 

för både medlemmar som nya besökare. 

Vi planerar för att ha en rasmonter på både Stockholms Hundmässa 

2020 & MyDog 2021. 

 

Beslut om att boka upp första mötet för alla kommittéer sker via 

sammankallande i de olika kommittéerna.  



 

 

9. Bordlagda frågor  

Inga idag från föregående möten, se mer under övrigt. 

 

10. Beslut 

a. SKK:s medlemstjänst – den förenklar medlemshanteringen. Ordning och 

reda. Slippa hålla koll på när medlemskapet går ut.  

Beslut om att börja använda SKK’s medlemstjänst. 

b. Gåvomedlemskap valpköpare. Daniel kollar ifall det går att betala till SKK 

ang gåvomedlemskap.  

Beslut om att återinföra gåvomedlemskap för att få stå med 

uppfödarlistan.  

Anneli författar ett förslag på text som går ut som ett informationsmail till 

klubbens uppfödare. Mailet går sedan ut via styrelsen-mailen. 

c. Brassebladets framtid – Ska vi ha kvar tidningen eller införa ett 

nyhetsmail istället? Informationsblad? Beslut om att införa 

informationsbrev som går ut via mail till klubbens medlemmar en 

gång i månaden samt ge ut Brassebladet i pappersformat en gång 

om året i samband med montern. 

d. Styrelsens kommunikationskanaler. Beslut om att lägga ner facebook 

gruppen som idag inte fyller någon funktion eller har något syfte, 

beslut om att istället använda Microsoft Teams där man även kan 

lagra dokument samt skicka meddelanden/chatta till/med varandra. 

e. Marknad & Kommunikationskommittén. Beslut om att införa kommittén 

vars medlemmar blir Annika, Carina, Tina, Elin, Lena & Daniel. Lena 

utses som sammankallade. 

 

11. Nästa möte - sista onsdagen i månaden.  

Nästa möte bestäms till 25 mars kl 19:00 

 

 

 



12. Övriga frågor 

a. Förhållningsregler sociala medier. Daniel mailar ut förslag som alla 

får läsa och skicka in åsikter om, i mailet länkar han till SKK’s policy 

för sociala medier. 

b. Styrelsen beslutar om att den har rätt att ta bort inlägg samt 

kommentarer på sociala medier som inte följer SKK’s sociala 

medier policy och övriga riktlinjer som Terrier Brasileiro klubben 

följer.   

c. Beslut om att skicka 2 delegater till Avelskonferensen som SKK 

arrangerar 21-22 mars 2020. Annika och Anneli går i klubbens regi 

och sponsrar med halva anmälningsavgiften. 

 

13. Avslutande av möte 

Lena tackar för ett givande möte! 

 

 

 

Ordförande Lena Riddarvinge 

 

_________________________________ 

 

 

Sekreterare Annika Eriksson 

 

_________________________________ 

 

 

Justerare Carina Fransson 

 

_________________________________ 

 




