RDSG Styrelsemötesprotokoll
2017-11-27, Telefonmöte

Närvarande:
Frånvarande:














Irene Alvarsson, Karin Bäckström, Maja Lind, Magnus Elmvik,
Susanne Fagrell, Anna Dahl
Åsa Quarfordt

211. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet.
212. Val av mötessekreterare
Maja Lind valdes till mötessekreterare.
213. Val av justeringspersoner
Magnus Elmvik och Irene Alvarsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
214. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
215. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll justerades.
216. Ekonomirapport
Det ekonomiska läget gicks igenom.
217. Information från grupper
Anna rapporterade från gruppen för avelsfrågor.
- En tandemaljssjukdom har påträffats på några hundar i Norge, gruppen har tagit
kontakt med den norska avelskommitten för mer information.
- De har pratat om att införa en ny hälsoenkät, en enklare modell som man kan
använda tills vidare på hemsidan.
- Ett förslag har inkommit från gruppen för avelsfrågor om att ändra tiden för
avstängning från rasklubbens valphänvisning från 12 månader till 6 månader, vid
frånsteg av gällande avelsrekommendationer.
Styrelsen beslöt att ändra tiden för avstängning till 6 månader.
218. Hemsidan
Inget nytt att rapportera.
219. Uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.
220. Nytt från SKK
Inget nytt att rapportera.
221. Nytt från SGVK
Inget nytt att rapportera.
222. Ordförandekonferens
Styrelsen gick igenom vad som sades på ordförandekonferensen 23/9-17, samt vilka
uppdrag som SGVK gav klubben.








223. Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen gicks igenom.
224. Övriga frågor
224a. Dispensansökan
En dispensansökan har inkommit, gällande hund med HD grad D.
Styrelsen beslöt att avslå ansökan.
224b. Årsmöte 2018
En potentiell årsmötesordförande har fått frågan. Årsmötet kommer att hållas i
Svenska kennelklubbens lokaler i Rotebro den 18 mars 2018.
224c. Monter Stockholms hundmässa
Styrelsen har nyligen fått information om att montertillbehören till Stockholm
hundmässa finns i Göteborgsområdet, och Maja har fått i uppdrag att kontakta
innehavaren och be denne skicka upp sakerna med lämpligt fraktbolag.
224d. Raskonferens i Danmark
En förfrågan har inkommit från den danska rasklubben angående att medverka och
anordna en gemensam konferens år 2019, med ett koncept som bifogades.
Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet.
224e. FCI-presentation
Godkännes och kommer att skickas in gemensamt med den danska rasklubben.
225. Nästa möte
20 december 2017 20.00, telefonmöte.
I början av januari, fysiskt möte i Hässleholm.
226. Avslutande av möte
Klubbens ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet.

Vid protokollet
Maja Lind
________________________

Ordförande
Susanne Fagrell
________________________

Justeras
Magnus Elmvik
________________________

Irene Alvarsson
________________________

