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PROTOKOLL nr 2/15  § 15 - 29 

 
Protokoll fört vid Broholmerföreningens styrelsemöte den 14:e april 2015   
Plats:   Skypemöte kl 19.00 
 
Deltagare:  Marianne Valtersson, Lotta Berglund, Anne Lundin, Eva Käll, Per Erik Bruhn 
  Mona Elisabeth Sörå, Ulrika Warhed 
 
 
 
 
§ 15 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Mötet öppnades av ordföranden som hälsar Lotta och Per Erik hjärtligt välkomna i styrelsen. 
 
§ 16 PROTOKOLLJUSTERARE 
 Marianne och Per Erik utsågs till protokolljusterare. 
 
§ 17 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Dagordningen godkändes med två tillägg under övriga frågor. 
 
§ 18 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Inga kommentarer. 
 
§ 19 EKONOMI 
 Föreningen har 27´950.12 kr på plusgirot. Kontodeposition 102´550.36 kr. I övrigt inget att rapportera. 
 
§ 20 INKÖP 

Inga inköp gjorda 
 
§ 21 UPPFÖLJNING AV TIDIGARE BESLUT 

a) Vi kommer inte att ha någon Exteriörbedömning hos Ullie, vi avvaktar till 2016. 
b) Lotta håller på med hundregistret och ska informeras om alla nya import och export hundar. Även 

de valpar som säljs utomlands ska vara med i vårt register. 
 
§ 22 INFORMATION 
 Ingen. 
 
§ 23 RAPPORTER 

a) Alla medlemmar har fått mail med förfrågan om  importerade hundar. 
 

§ 24 AKTIVITETER 
                 Inga 
 
§ 25 SBHK 
                 Vi ska skicka årsprotokollet till SBHK. 
  
 
§ 26 DANSK BROHOLMERSELSKAP 

a) Eva har skrivit och presenterat sig till DK utan att få något svar tillbaka.  
b) Danskarna har sänkt sin depositionsavgift från 2500:- till 1000:-. 

 
§ 27 ÖVRIGA FRÅGOR 

a) Vi diskuterar om vi fortfarande ska följa Broholmerselskabets regler och tog beslutet att avvakta 
tills vidare, för att få mer information av danskarna. 
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b) Det togs ett beslut på att alla intyg gällande MH, HD/AD och utställnings kritiker, med Very good  
eller Excellent ska samlas in av ägaren och skickas till Lotta. När Lotta har allt samlat, pratar hon 
och Anne ihop sig angående en ev utbetalning av depositionsavgiften.  

c) Vi har tagit ett beslut på att ha en beslutslista, Ullie skriver ner och sparar. 
d) Vi avvaktar i frågan om redan avelsgodkända hundar med XXX+ och punkten kvarstår.  
e) Vi beslutar att depositionsavgiften nu ska vara 2000:-. 1000:- för genomfört MH och 1000:- för 

HD/AD. Det är nu frivilligt att hjärtscanna och exteriör bedöma. 
Beslutet som togs vid Protokoll nr 1/2015 § 12b ersätts av nytt beslut taget idag, 14/4´15. 

 
§ 28 NÄSTA STYRELSEMÖTE 
 Nästa möte den 12/5´15 kl 19.00 
 
§ 29 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Mötet avslutades av ordföranden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………. 
Ulrika Warhed 
Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….    ………………………………………………………….. 
Per Erik Bruhn                      Marianne Valtersson 

 

http://www.broholmeren.org/
mailto:sekreterare@broholmeren.org

