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PROTOKOLL nr 3/15  § 30- 43 
Protokoll fört vid Broholmerföreningens styrelsemöte den 12:e maj 2015   
Plats:   Skypemöte 
 
Deltagare:  Marianne Valtersson, Lotta Berglund, Eva Käll, Per-Erik Bruhn 
           Anne Lundin och Ulrika Warhed 
                          Lotta Berglund avgick men var med från punkt 1-12a 
 
 
 
 
§ 30 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Mötet öppnades av ordföranden som hälsar alla välkomna. 
 
§ 31 PROTOKOLLJUSTERARE 
 Marianne och Lotta utsågs till protokolljusterare. 
 
§ 32 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 33 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Inga kommentarer. 
 
§ 34 EKONOMI 
 Anne återkommer med info. I övrigt inget att rapportera. 
 
§ 35 INKÖP 

Inga inköp gjorda 
 
§ 36 UPPFÖLJNING AV TIDIGARE BESLUT 

a) Vi tar ett beslut om att vi ska använda svensk valuta när det gäller depositionsavgifterna för 
Svenska och Norska hundar, i övrigt gäller beslut taget i protokoll 2/15 §27/b om 2000:- per hund.  

b) Beslut på att svenska och norska hundar med minst very good på nationell eller internationell 
utställning, är exteriör godkända för domare utanför den danska domarlistan. 

c) Lotta jobbar vidare med hundregistret och skickar ut den till styrelsen när det är klart. Eva 
uppdaterar Lotta via mail. 

 
§ 37 INFORMATION 

a) Idag finns det 12 st uppskrivna på valplistan.  
b) Vi ska uppdatera hemsidan ang valphänvisningen. Marianne ordnar så detta blir ändrat under 

nyhetsbrev och köpa valp.  
 
§ 38 RAPPORTER 

    Inga rapporter. 
 

§ 39 SBHK 
                 Alla protokoll ska skickas till Susanne. 
                   
 
§ 40 DANSKA BROHOLMERSÄLLSKABET 

a) Vi har fått frågan om att stå som värd för en exteriörbedömning på Broholms slott 2015 och  
på det har vi svarat ja.   

b) Beslut taget om att vi inte ska följa Broholmersällskabets avelsregler. 
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§ 41 ÖVRIGA FRÅGOR    
 

a) Utbetalning av depositions avgift för hundar med tidigare krav på tester gäller från den 1 juli 2015.  
b) Kastrerad, steriliserad, kryptokid eller hundar med icke godkänd färg ska göra både MH och HD/AD för 

att depositionsavgiften ska betalas ut. Gäller både tikar och hanar. 
c) Anne Lundin ersätts den 16/6´15 av Irja Solner som kassör. Irja kommer att betalas 3000:-/år för detta,  

men kan i sin tur ersättas när vi fått in en frivillig till kassör posten. Anne har redan ordnat klart allt med 
revisorn. 

                   
 
§ 42 NÄSTA STYRELSEMÖTE  
                Nästa möte den 1 september 2015 kl 19 
 
§ 43 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Mötet avslutades av ordföranden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………. 
Ulrika Warhed 
Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….    ………………………………………………………….. 
Lotta Berglund                     Marianne Valtersson 
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