
 
 

Styrelsemöte 3 
2020-04-30 

Organisationsnummer: 802471-3417 

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

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 

Läggs till handlingarna med justering av att signaturer ska uppdateras. 

 

§6 Ordförande  

Inget att rapportera. 

 

§7 AU-beslut/Per capsulam  

Finns inga. 

 

§8 Rapporter 

a. Kassör/Medlemsansvarig  

På BG/PG per 2020-04-30: 26.824,61kr 

99 medlemmar. 

Daniel har varit i kontakt med SKK och fått svar att vi är igång inom 30 dagar med 

deras medlemstjänst.  

 

 



 
 

b. Sekreterare 

Inkommande och utgående skrivelser.  

Viktigt att när man svarar på mail att det sker via styrelsemailen. 

 

c. Avelskommitté 

Nästa styrelsemöte blir ett temamöte avel.  

 

d. Tävlingskommitté 

Lenas utskick av nytt poängsystem godtas. 

Rasspecial – Invänta SKK’s besked från Centralstyrelsens möte 

 

e. Marknad & Kommunikationskommittén 

Nyhetsbrev för maj månad är i princip klart med undantag bilder. Lena skickar ut till 

styrelsen som test innan utskick till alla medlemmar.  

Riktlinjer för sociala medier är redo att publiceras. 

Raskubben har ett instagram konto som vi kommer börja använda längre fram.  

 

f. Aktivitetskommittén  

Daniel skickar ut kallelse till möte för kommittén. 

 

9§ Bordlagda frågor    

a. Motioner från årsmöte – Bordläggs till nästa möte. 

 

10§ Beslut 

- Enhälligt beslut att använda Nya Poängsystemet för Årets Show Brasse 

- Enhälligt beslut att använda Nya Poängsystemet för Årets Arbetande Brasse 

- Beslut om hälsoenkät hänskjuts till nästa möte i väntan på feedback från övriga 

styrelsen samt listan från SKK 

- Enhälligt beslut att byta namn på Facebook gruppen ”Terrier Brasileiro i 

Sverige/In Sweden” till ”Svenska Terrier Brasileiroklubben”.  

 

11§ Övriga frågor 

Daniel berättar att rasklubben har 3500 träffar på en månad när folk söker på rasen. 

Mycket positivt 



 
 

12§ Nästa möte  

Nästa möte 27 maj kl 19:00 

 

13§ Avslutande av möte 

Lena tackar för ett givande möte! 

 

 

 

Ordförande Lena Riddarvinge 

 

_________________________________ 

 

 

Sekreterare Annika Eriksson 

 

_________________________________ 

 

 

Justerare Carina Fransson 

 

_________________________________ 

 




