Protokoll fört vid konstituerande telefonmöte med CS den 2/9 2020

1. Mötets öppnande:
Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Närvarande:
Magnus Enocson, Göran Hagman, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Christian Janson,
Mikael Tranberg, Annika Helgesson, Jakob Bergvall, Charlott Jonsson, Jonas Kriström,
Ronny Westin, Stefan Persson och Lena Lindström.
3. Val av sekreterare för mötet:
Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.
4. Val av två justeringsmän:
Till justeringsmän valdes Ronny Westin och Annika Helgesson.
5. Dagordning
Dagordningen godkändes.
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7. Firmatecknare
Magnus Enocson, Christian Janson och Lena Lindström befullmäktigas att var och en för
sig samt i förening teckna klubbens firma. Punkten är omedelbart justerad.
8. Postmottagare och medlemsansvarig:
CS beslutade att all eventuell post skickas som tidigare till Lena Lindström samt att Lena
även ansvarar för frågor kring medlemskap.
9. Frågor att behandla efter stämmobeslut:

Stämman biföll propositionen att med omedelbar verkan ta bort medlemskategorin ständig
medlem. Charlotta fick i uppgift att ta bort alternativet från hemsidan direkt. Lena tog på
sig att kontakta SKK om ändringen och Lars Davidsson för årsboken.
Lena fick även uppgiften att kontakta SKK om den ökade medlemsavgiften för utländska
medlemmar.

10. Övriga frågor:
Magnus visade ett utkast med information från årets digitala stämma. Informationen
godkändes med några mindre justeringar. Magnus fick i uppgift att mejla ut till samtliga
lokalklubbar och Christian till alla delegater.
Charlott frågade vad som händer med de mejlkonton som tillhört de som inte är kvar i
CS? Charlotta tar bort dem och förser de nya styrelsemedlemmarna med nya konton.
Charlott berättade att under sommaren har avelskommittén varit i kontakt med SLU för att
få reda på resultatet av det inskickade blodprovet från Bergmossens Hanna, då en av
hennes avkommor för ett par år sedan utvecklat en ögonsjukdom som veterinär
diagnostiserat som PRA. Enligt SLU finns ingen information sparad i biobanken från
Bergmossens Hanna, vilket är mycket förvånande då vi är säkra på att blodprov har
skickats in. Charlott har haft kontakt med ägaren till Bergmossens Hanna i ärendet. Just
nu går avelskommittén inte vidare med SLU, däremot ska SKK kontaktas för att förstå hur
PRA-märkningen i SKK:s avelsdata fungerar.
Lungödemslistornas vara eller inte vara i årsboken diskuterades. Listorna är ett levande
dokument som ständigt ändras, vilket gör dem inaktuella när boken kommer ut. Ronny
påpekade också att det borde kunna göras rationaliseringar med de listor som finns på
hemsidan idag. Den lista som heter ”lungödemsfall sedan boken trycktes” borde kunna
slås ihop med de övriga listorna.
Charlott berättade att 170 svar har inkommit på hälsoenkäten som ligger ute på våra sidor.
Jonas informerade om hur kontaktförfarandet ska gå till vid avelsrådgivning. Först ska det
lokala avelsrådet kontaktas och i nästa steg det regionala. Listor över vilka personer som
verkar i vilka områden finns på hemsidan.
11. Nästa möte:
Lördag 10/10 kl. 10:00 i Örebro. Magnus och Lena ordnar med lokal mm.

12. Mötets avslutning:

Ordförande Magnus Enocson förklarade mötet avslutat.
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