
 

 

Protokoll från möte 2011‐10‐01

Plats: Rattugglan, Mariestad

 

Närvarande: Patrik Hallberg, Kerstin Ideborg, Lennart Ericsson, Martin Lindgren och 

Lenny Hopman 

Adjungerad: Madeléne Ideborg 

Anmält förhinder: Jens Remnert 

Silvana Carlén var inbjuden från SBHK men var inte närvarande 
 

§ 31  Mötets öppnande 

Ordförande Patrik Hallberg öppnade mötet. 

 

§ 32   Föregående protokoll 

Protokollet från föregående telefonmöte gicks igenom. 

Protokollet lades sedan till handlingarna. 

 

§ 33  Organisationsfrågor 

§ 33.1 Lars Hultgren 

 1000 kr kommer att skänkas till SOS-Barnbyar i samband med 
hans begravning. 
Patrik åker på begravningen i mån av tid. 

 

§ 33.2 PR/Hemsidan 

 Kritiklappar från utställningar på hemsidan. Skall kolla med 
SBHK om vi kan få de fortare än idag. 

 Diskuterades att ändra på hemsidan och ta bort/flytta på 
information som inte efterfrågas så ofta. 

 Det verkar finnas ett behov av en handbok för stora hundar och 
deras uppväxt. Patrik tittar på ett förslag. 

 Marknadsföra vårträffen bättre på hemsidan med bland annat 
bild. 

 Lägga ut att klubben söker en utställningsansvarig. 
 Lägga in klubbens kommitéer på hemsidan 
  

§33.3 MH 8 oktober i Fagersta. 
 Svårt att hitta hundar som kan vara med, endast två stycken är 

anmälda. Patrik och Kerstin har ringt runt och kollat med olika 
hundägare. Inga aktuella hundar på adresslistan från SKK. 
 



 Skall se på tillfälle till våren 2012 med lite bättre 
framförhållning. 

 

§33.4 Val av ordinarie ledamot i SOK:s styrelse 

 Som efterträdare till Lars i styrelsen valdes Lenny Hopman. 
 Posten som vice ordförande är vakant till årsmötet. 

 

§ 33.5 Utställning i Karlstad 

På grund av Lars frånfälle så får SOK tacka nej till erbjudandet att 
anordna en inofficiell utställning i Karlstad 2012-04-01 och stå för fika 
under SBHK:s utställning 2012-04-02. Det finns ingen idag i styrelsen 
som varken har tid eller erfarenhet till detta. 
 

§ 34   Ekonomiska frågor 

Klubbens behållning är 7622 kr inkl handkassa 

 

§ 35  Arbetsplan 

  Enkät, RAS, Rasmonter Stockholm 
Dessa frågor kommer att behandlas under arbetsdagen efter 
styrelsemötet. 
 
Sammanfattning av arbetsdagen. 
§ 35.1 Enkät 

 Efter genom gång av tre olika enkäter, Lars förslag, Grand 
Danois och Bearded Collie så valdes de frågor ut som är 
relevanta för Ovcharkorna.  

 Lennart sammanställer detta och kommer med ett förslag på 
enkät. Denna skall skickas ut så fort som möjligt.  

 Vi har fått en adresslista från SKK som innehåller lite över 40 
adresser. Patrik kan dock konstatera att många namn fattas på 
listan. 

 
§ 35.2 RAS 

 Förslaget på RAS för CAO gicks igenom. Det ser ok ut, men 
utseendet måste går igenom. Skall kompletteras med svar från 
enkäten för att bli klar. 

 När det gäller RAS för KO håller Patrik på att färdigställa det. 
 
§ 35.3 Rasmonter Stockholm 

 Patrik har skickat in ansökan till SKK om att får en monter på 
Hundtorget. 

 Vi behöver hundar och folk till montern som kan bytas av så att 
det inte blir som förra året men samma tre hundar båda dagarna. 
Vi måste också se till att alla tre raserna är representerade. 



 Pratade om att kanske trycka upp fler exemplar av foldern som 
togs fram förra året. Lenny kollar med pris på tryckning. 

 Diskuterades att ta fram hängande affischer om raserna med 
bilder och en kortare text. 

 Jens har erbjudit sig att bygga upp montern på fredagen. 
 

§ 36  Medlemsfrågor 

 I dagsläget har klubben 37 medlemmar.  

 

§ 37  Information 

 Bildekaler finns framme nu. Finns att köpa av Lennart.  

 Diskussion om domare och deras kunskaper. 
 

§ 38  Övriga frågor 

 Kerstin väckte frågan om det är möjligt att byta namn på raserna 
från Ovtjarka till Herdehund. Detta då ordet Ovtjarka har lite 
dåligt rykte. Ordet Herdehund används på raserna i många andra 
länder och det borde också vara möjligt att göra detsamma i 
Sverige. 
Patrik kollar detta med SKK och hur det i så fall går till. 

 

§ 39   Möten 

Nästa möte bestämdes till 2011‐10‐30 då det blir ett telefonmöte 

 

§ 40  Avslutning 

Mötet avslutades och Patrik tackade för visat intresse 

 

 

 

 

 

Ordförande 

 

 

Patrik Hallberg 

Sekreterare 

 

 

Lennart Ericsson 
 


