
 

 

 

 

 

Styrelsemöte 5 
2020-06-25 

Organisationsnummer: 802471-3417 

Närvarande: Lena R, Christina L, Daniel R, Anneli S och Annika E. Carina F från §8 
punkt c. 
Adjungerad av AU: Leena Hurt.  
Frånvarande: Elin B. 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 

Christina Lund väljs. 

 

§5 Föregående mötesprotokoll 

Läggs till handlingarna. 

 

§6 Ordförande  

a) SKK Regler & Riktlinjer: Grundreglerna – Att bryta mot SKK’s regler är så pass 

allvarligt att man kan bli utesluten.  

 

b) Medlemskap styrelsemedlemmar – enligt §8 moment 1 tillåter inte stadgarna 

ickemedlemmar i styrelsen. 

 

§7 AU-beslut/Per capsulam  

Enhälligt beslut om att använda den nya klubbloggan efter röstning per capsulam. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§8 Rapporter 

a. Kassör/Medlemsansvarig  

På BG/PG per 2020-06-25: 29.536,03kr 

82 medlemmar. 

 

Skk’s Medlemstjänst: Daniel skickar ut förslag på text till styrelsen. 

 

b. Sekreterare 

Inkommande och utgående skrivelser.  

Vi har fått in 2 skrivelser, en på styrelsemailen och en på kassörsmailen, båda har fått 

svar från styrelsen. 

Förtydligande kring hur styrelsen behandlar inkommande mail eller skrivelser framöver: 

Vill man ha styrelsens svar på sin förfrågan så får man vänta tills nästa styrelsemöte. 

Nästkommande protokoll kommer läggas ut efter att justering är klar, dvs att det blivit 

godkänt på styrelsemötet efter. 

 

c. Avelskommitté 

RAS, vad blev beslutat på förra mötet med tema Avel? Kort genomgång från Lena om 

delarna som ska uppdateras i text. 

Hälsoenkäten ska skickas ut. Datum för första utskick blir i slutet på juli. 

 

d. Tävlingskommitté 

Enhälligt beslut att ställa in årets rasspecial samt Årets Show Brasse, Junior, Veteran, 

Arbetande och Uppfödare-listor pga Covid-19.  

 

e. Marknad & Kommunikationskommittén 

Nyhetsbrev. Statistik. Nästa för utskick första veckan i juli.  

Pelé Månadens Brasse. Christina får uppdrag i att intervjua Pelés matte Lena.  

Sociala medier – Vi har startat upp vårt instagram-konto samt döpt om gruppen TB i 

Sverige till Terrier Brasileiroklubben enligt tidigare beslut. 

 

 

 



 

 

 

Två i gemenskap ska råda för ingripande från styrelsen när vi agerar på sociala medier 

kring SKK’s regler & riktlinjer. Som funktionär så har vi en skyldighet att känna till de 

regler & riktlinjer som gäller oss i förtroendevald styrelse. 

 

Hemsida – vi har uppdaterat startsida och aktuella aktiviteter. 

 

Möte 22 juni om standardiserade svarsmail som ska skickas ut till: 

- Nya medlemmar och förnyelsemail. Förslag kommer skickas ut. Erbjuda medlemmar 

rabatt hos olika hundrelaterade företag. 

f. Aktivitetskommittén 

Daniel -   

9§ Bordlagda frågor    

      Inga bordlagda frågor 

10§ Beslut 

A) Beslutas att ickemedlem i föreningen/Person utan funktionärsroll inte har rätt att ta 

del av klubbens interna arbetsdokument och beslutsunderlag. Detta enligt SKKs 

regelverk. Protokollen är offentliga och finns tillgängliga efter slutlig justering vid 

nästkommande styrelsemöte. 

 

B) Styrelseledamot har efter 3 påminnelser fortfarande inte betalt in sin medlemsavgift. 

Medlemskapet upphörde 2020-06-07. Då stadgarna enligt §8 moment 1 inte tillåter 

ickemedlemmar i styrelsen beslutar styrelsen att snarast skicka en påminnelse till samt 

att tillsvidare frånta ledamoten samtlig access till styrelsearbetet. Om inte inbetalning 

kommit klubben tillhanda senast 2020-07-25 kommer omkonstituering att ske på 

styrelsemötet 2020-07-29. 

 

§10 punkt B justeras omedelbart. 

 

C) Enhälligt beslut att ställa in årets rasspecial samt Årets Show Brasse, Junior, 

Veteran, Arbetande och Uppfödare-listor pga Covid-19. 

 

 



 

 

 

11§ Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

12§ Nästa möte  

Nästa möte 29 juli kl 19:00 

 

13§ Avslutande av möte 

Lena tackar för ett givande möte! 

 

 

Ordförande Lena Riddarvinge  Sekreterare Annika Eriksson 

 

___________________________  ___________________________ 

 

 

 

Justerare Christina Lund 

 

___________________________ 


