SSF:s styrelsemöte (S4) 2022
Plats:
Tid:

Teams
Tisdag 3 maj 2022 19.30-22.30

Närvarande:
Anders Lundberg, Egon Rongdén (19.30-20.30), Camilla Andersson, Cecilia Sjölund, Niklas
Stöök, Åke Bäckström, Erik Sundström, Åsa Fjällborg, Kjell Welam, Anders Tanse och Ulla
Lindvall
Gäster 19.30-20.30: Janne Andersson, Jonas Carlsson, Göran Hofling, Tony Björklund,
Jeanette Börjesson och Rickard Näslund
Innan mötet har vi i styrelsen gemensamt med våra gäster en öppen diskussion angående
sociala medier och hur vi kan komma att hantera detta framgent.
Dagordning
72 Mötets öppnande
Anders Lundberg hälsade oss alla välkomna ikväll. Ett extra tack till de avelsråd som
också närvarade en del av mötet.
73 Val av justeringsman
Anders Tanse valdes till justeringsman för att jämte ordförande justera mötesprotokollet
för dagen.
74 Anmälan om övriga frågor
Från dagens diskussion – hur hanterar SSF Riks sociala medier framgent.
75 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av styrelsen.
76 Föregående protokoll S2 och S3
S2 fastställdes av styrelsen. S3 är det en rättelse under punkt 66 där det ska stå Camilla
Andersson i stället för Camilla Jönsson. Därefter beslutar styrelsen att lägga protokollet
till handlingarna.
77 Ekonomi
Inga rapporter finns inte tillgängliga då överlämningen nyss varit för detta.
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Styrelsen beslutar:
Adress på Ståndskall kommer att läggas över på Kjell Welam.
Adress till officiella SSF kommer att ligga på Camilla Andersson.
Ekonomiska rapporter och medlemsrapporter ska redovisas på styrelsemöten.
78 Fastställande av skriftliga förfaranden
Inga skriftliga förfaranden finns att fastställa.
79 Fastställande av AU-beslut
Styrelsen beslutar enligt AU-beslut att Örjan Mattsson från Ångermanland ska få bli
utbildningsledare för provdomare inom SSF.
80 Åtgärdslista
Åtgärdslistan hanterades av styrelsen.
81 Exteriördomarkonferens/RAS
RAS Norrbottenspets har kommit tillbaka från SKK och styrelsen tar beslut att RAS ska
publiceras ut på hemsidan för medlemmar inför fastställande. Så ska även RAS Finskspets
hanteras.
Rasstandard för Norrbottenspets kommer Anders kolla med avelsråden om hur statusen
ligger.
Inför exteriördomarkonferensen måste domarkompendium för raserna ses över.
Styrelsen efterfrågar en grupp av fyra personer där Camilla Andersson är
sammankallande.
82 Motion – rasdata
Efter motionen som antogs av stämman på fullmäktige angående vår utveckling av
rasdata så kommer Roger Hedlund, Lars-Åke Åsberg och Kent Hansson att arbeta vidare
för en kravspecifikation för detta. Gruppen ska ha ett förslag innan riksfullmäktige 2023.
83 Motion – Skallkungen
Efter att motionen antogs av stämman på fullmäktige angående att utreda möjligheterna
till en stambokförd titel för vinnare av Skallkungen, Cissi kollar upp i ett första skede med
SKK.
84 Rasdata Säkerhetskopiering
Styrelsen beslutar om att Rasdata ska säkerhetskopieras en gång per dygn och det
kommer att kosta dryga 2000 kronor extra per år för denna tjänst.
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85 Artikel till Ståndskall angående kommunikation
Styrelsen tar upp och beslutar att det ska skrivas en artikel om kommunikation och
deltagande i SSF, Anders Tanse och Anders Lundberg gör den.
86 Utredningen om rennäringen – bidrag
Styrelsen har inte fått något svar vad det gäller hur SKK har ställt sig i denna fråga.
87 Övriga frågor
Hur hanterar SSF Riks sociala medier framgent: Styrelsen beslutar är det uppstår sakfel i
sociala medier så kommer vi inom SSF riks att svara genom att lägga ut vår syn eller
direkt fakta på SSF Riks Facebook-sida och även hänvisa till SKKs policy vad det gäller
sociala medier.
88 Nästa möte
S5 blir måndag den 23 maj via teams kl. 19.00.
89 Avslutning
Anders tackar oss alla för visat intresse ikväll.

________________________________

________________________________

Sekreterare Cecilia Sjölund

Ordförande Anders Lundberg

_______________________________
Justerare Anders Tanse
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Verification appendix

Digital signing service provided by https://www.resly.se. The original document,
raw signatures and the event logs are attached as hidden attachments to this
document. The certificate used to seal this document is issued by Entrust for Resly
AB. The certificate is listed in the Adobe Approved Trust List (AATL). Open this
document in Adobe Reader to verify the signature. Do not print this document. If
printed, the hidden digital evidence will disappear.
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