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SSF:s styrelsemöte (S5) 2022 
 
Plats:  Teams 
Tid:  måndag 23 maj 2022 19.00-20.35 
 
Närvarande: 
Anders Lundberg, Egon Rongdén, Camilla Andersson, Cecilia Sjölund, Åke Bäckström, Erik 
Sundström, Åsa Fjällborg, Kjell Welam, Anders Tanse och Ulla Lindvall 
 
Protokoll 

 

90   Mötets öppnande 

Anders Lundberg öppnar mötet och hälsar oss välkomna 

91   Val av justeringsman 

Camilla Andersson valdes till justeringsman för att jämte ordförande justera 

mötesprotokollet för dagen 

92   Anmälan om övriga frågor 

RAS information – Cecilia Sjölund 

Sociala medier – Anders Lundberg 

Stödgrupp Skallkungen - Åke Bäckström 

Arbetsordning avelsråden – Camilla Andersson 

93   Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes av styrelsen 

94   Föregående protokoll S4 

Styrelsen beslutade att lägga protokoll S4 till handlingarna 

95   Ekonomi 

Camilla hade skickat ut balans och resultatrapporter innan mötet, inga frågor på det från 

styrelsen. 

För arbetsgruppen angående rasdatas utveckling satte styrelsen en budget på 5000 

kronor för möten och resor. 

96   Fastställande av skriftliga förfaranden 

Inga skriftliga förfaranden finns att fastställa 
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97   Fastställande av AU-beslut 

Inga AU-beslut finns att fastställa 

98   Åtgärdslista 

Åtgärdslistan hanterades av styrelsen 

99   Exteriördomarkonferens 

Camilla informerar om det som hänt hittills.  

Domarkompendium ska vara klart till den 30 november. 

Vi behöver bilder på hundar inför eventuella ändringar i domarkompendium, möjligen 

från utställningen i Lycksele 

100 Renmarksutredningen 

Fortfarande inget svar från SKK. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan tills svar 

kommer, Erik söker svar från SKK 

101 Webbshopen 

Kjell informerar om storlekar på t-tröjor. Styrelsen beslutar att sälja slut på de som finns 

men att i dagsläget inte trycka upp nya tröjor då efterfrågan är marginell. 

Provregelböcker ska säljas på webbshopen även i fortsättningen, det har kommit en ny 

upplaga. 

102 Utbildning av exteriördomare 

Tomas Eriksson har skickat ut en förfrågan från Stövarklubben, kort kan förfrågan 

beskrivas som att pusha intresserade att läsa till exteriördomare på våra raser. Styrelsen 

beslutar att lägga upp frågan på hemsidan samt länka på Facebook och be intresserade 

att återkomma till Anders Lundberg. 

103 Marknadskommittén 

Styrelsen beslutar att lägga ner kommittén och återuppta den vid behov om så krävs. 

104 Övriga frågor 

RAS information – Cecilia Sjölund informerar om RAS för båda raserna 

Sociala medier – Anders Lundberg, SSF Riks kan inte bedöma i sakfrågan utan styrelsen 

beslutar att ringa sakkunnig på SKK och rådfråga. 
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Stödgrupp Skallkungen - Åke Bäckström, Mellansverige och Syd arrangerar Skallkungen 

2022. Åke informerar och rådfrågar i sakfrågan. Åke håller styrelsen uppdaterad i denna 

fråga. 

Arbetsordning avelsråden – Camilla Andersson, Styrelsen beslutar att denna fråga 

behöver ett separat möte. 

105 Fysiskt möte under hösten 

För att alla ska kunna planera att närvara på ett fysiskt möte i höst sattes datum och 

plats till 18-19/11 i Umeå. Åke efterfrågar offertrar. 

106 Nästa möte 

S6 blir måndag den 13 juni den via Teams kl. 19.00. 

107 Avslutning 

Anders tackar oss alla för ikväll. 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Sekreterare Cecilia Sjölund   Ordförande Anders Lundberg 

 

 

_______________________________  

Justerare Camilla Andersson 
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SSF:s styrelsemöte (S5) 2022 
 
Plats:  Teams 
Tid:  måndag 23 maj 2022 19.00-20.35 
 
Närvarande: 
Anders Lundberg, Egon Rongdén, Camilla Andersson, Cecilia Sjölund, Åke Bäckström, Erik 
Sundström, Åsa Fjällborg, Kjell Welam, Anders Tanse och Ulla Lindvall 
 
Protokoll 


 


90   Mötets öppnande 


Anders Lundberg öppnar mötet och hälsar oss välkomna 


91   Val av justeringsman 


Camilla Andersson valdes till justeringsman för att jämte ordförande justera 


mötesprotokollet för dagen 


92   Anmälan om övriga frågor 


RAS information – Cecilia Sjölund 


Sociala medier – Anders Lundberg 


Stödgrupp Skallkungen - Åke Bäckström 


Arbetsordning avelsråden – Camilla Andersson 


93   Fastställande av dagordning 


Dagordningen fastställdes av styrelsen 


94   Föregående protokoll S4 


Styrelsen beslutade att lägga protokoll S4 till handlingarna 


95   Ekonomi 


Camilla hade skickat ut balans och resultatrapporter innan mötet, inga frågor på det från 


styrelsen. 


För arbetsgruppen angående rasdatas utveckling satte styrelsen en budget på 5000 


kronor för möten och resor. 


96   Fastställande av skriftliga förfaranden 


Inga skriftliga förfaranden finns att fastställa 
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97   Fastställande av AU-beslut 


Inga AU-beslut finns att fastställa 


98   Åtgärdslista 


Åtgärdslistan hanterades av styrelsen 


99   Exteriördomarkonferens 


Camilla informerar om det som hänt hittills.  


Domarkompendium ska vara klart till den 30 november. 


Vi behöver bilder på hundar inför eventuella ändringar i domarkompendium, möjligen 


från utställningen i Lycksele 


100 Renmarksutredningen 


Fortfarande inget svar från SKK. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan tills svar 


kommer, Erik söker svar från SKK 


101 Webbshopen 


Kjell informerar om storlekar på t-tröjor. Styrelsen beslutar att sälja slut på de som finns 


men att i dagsläget inte trycka upp nya tröjor då efterfrågan är marginell. 


Provregelböcker ska säljas på webbshopen även i fortsättningen, det har kommit en ny 


upplaga. 


102 Utbildning av exteriördomare 


Tomas Eriksson har skickat ut en förfrågan från Stövarklubben, kort kan förfrågan 


beskrivas som att pusha intresserade att läsa till exteriördomare på våra raser. Styrelsen 


beslutar att lägga upp frågan på hemsidan samt länka på Facebook och be intresserade 


att återkomma till Anders Lundberg. 


103 Marknadskommittén 


Styrelsen beslutar att lägga ner kommittén och återuppta den vid behov om så krävs. 


104 Övriga frågor 


RAS information – Cecilia Sjölund informerar om RAS för båda raserna 


Sociala medier – Anders Lundberg, SSF Riks kan inte bedöma i sakfrågan utan styrelsen 


beslutar att ringa sakkunnig på SKK och rådfråga. 







 


Sida 3 av 3 
 


Stödgrupp Skallkungen - Åke Bäckström, Mellansverige och Syd arrangerar Skallkungen 


2022. Åke informerar och rådfrågar i sakfrågan. Åke håller styrelsen uppdaterad i denna 


fråga. 


Arbetsordning avelsråden – Camilla Andersson, Styrelsen beslutar att denna fråga 


behöver ett separat möte. 


105 Fysiskt möte under hösten 


För att alla ska kunna planera att närvara på ett fysiskt möte i höst sattes datum och 


plats till 18-19/11 i Umeå. Åke efterfrågar offertrar. 


106 Nästa möte 


S6 blir måndag den 13 juni den via Teams kl. 19.00. 


107 Avslutning 


Anders tackar oss alla för ikväll. 


 


 


________________________________  ________________________________ 


Sekreterare Cecilia Sjölund   Ordförande Anders Lundberg 


 


 


_______________________________  


Justerare Camilla Andersson 
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