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Styrelsesammandrag, teamsmöte 2022-09-07 kl. 19:00 

Närvarande: ordf. Marie Johansson (MJ), vice. Felicia Nilsson (FN), sekr. Annika 
Stjärneving (AS), kassör Charlotte Ekman (CE), ledamot Emma Lithner (EL),  
suppleant Viktoria Rinkous (VR), suppleant Lena Anjou (LA) 

Frånvarande:  

 

Följande ärenden hanterades på mötet:  

 

Ansvarsområden  

a) Aktiviteter  
Inget att redovisa. 

b) Avel  
SKK Avelskommitté har efterfrågat en konsekvensanalys gällande nuvarande nivå av hälso- 
program för patella; Formulär har lagts ut på internet som besvarats för 220 russkiy toys.  
Sammanställning av resultaten har skickats till SKK/AK.  

c) Sociala medier 
- AS och FN har lagt ut rasspecialens resultat och bilder på hemsida, facebook och instagram. 
- Patellaformulär gällande nuvarande nivå av hälsoprogram har lagts ut.  

d) Utställning  
- Klubbens årliga rasspecial hölls 27 augusti 2022 i Backamo, Ljungskile, och blev lyckad och 
uppskattad, trots att vädergudarna bjöd på hällande regn. Inget stoppade erfarna domare Eva 
Liljeqvist Borg som utsåg championhanen Cockerblues Rt Na Zdorovie till Bästa champion, 
Bästa släthår och BIS-S. Certet uteblev då inga fler hanar fick Ck. BIS-R gick till Cockerblues Rt 
Shampanskoye som blev Bästa öppen och erövrade cert-rosetten som gjorde henne till svensk 
utställningschampion, grattis! Reserv-certet gick till tvåan Cockerblues Rt Doroteya som även 
blev Bästa junior. Bästa veteran blev hanen Ch Tastaway’s Papa Johns Barnaby.  
Långhårshanen Shumirin Luchezarnyi Charlz var ensam med Ck och cert, Bästa unghund och 
stod som vinnare BIS-S för långhår då inga tikar fick Ck. Tiken Jowel’s Kaxiga Kaksmulan blev 
dock Bästa junior, Malvina Mia Klahandalu blev Bästa öppen och Jolly & Pride Pretty Perfect 
blev Bästa veteran, alla med excellent.  
Deltagarna fick många fina priser tack vare våra sponsorer. AS har återkopplat till dem.  
Rasspecialen hålls i gott samarbete med Minigruppen/SDHK.  

e) 15-årsjubileum  
- Extra jippo gjordes vid rasspecialen med tilltugg och mycket god tårta m.m.  
- Förslaget om 100 kr rabatt per medlem/familj. Mötet beslutade att rabatten ska gälla officiell 
patellaundersökning eller ögonlysning t.o.m 2023-06-30, detta för att främja rasen oavsett an-
vändningsområde och förlängt datum då det är sent på året för att kunna nyttja erbjudandet. 
Man skickar in kopia på kvitto av undersökning + kontonummer till CE som återbetalar 100 kr. 

 

 

Vid tangenterna    

Annika Stjärneving   


