RDSG Styrelsemötesprotokoll
2017-12-27, Telefonmöte

Närvarande:
Frånvarande:














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

227. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet.
228. Val av mötessekreterare
Maja Lind valdes till mötessekreterare.
229. Val av justeringspersoner
Irene Alvarsson & Anna Dahl valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
230. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
231. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll diskuterades igenom och lades till handlingarna efter ett
justerande av formulering.
232. Ekonomirapport
Klubben har fortsatt god ekonomi, det har dock framkommit att fakturor inte har
skickats korrekt till kassören och har därmed inte betalats i tid.
Vi hoppas fortsättningsvis att de som ska skicka betalningsinformation till kassören,
kontrollerar så att det skickas till korrekt adress. Vid frågor kontakta
styrelsen@gardshund.com.
233. Information från grupper
- Gruppen för avelsfrågor
Förslag om att ändra avelsrekommendationen angående max antal valpar för
hanhund, från 35 till 50.
Styrelsen beslöt att bifalla förslaget, med tillägget att gruppen för avelsfrågor skall
utforma en text angående vikten av utvärdering av hanhund i avel.
- Sportkommitten
Rasspecialens upplägg är i princip färdigt inför 2018.
Maja skall skicka mall till anmälningsblankett till Christin Karlsson.
234. Hemsidan
Ingenting att rapportera.
235. Uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.
236. Nytt från SKK
Information om nya dataskyddsförordning har skickats ut.









237. Nytt från SGVK
Ett mejl har inkommit från SGVK:s valberedning, Maja Lind ser till att informationen
kommer ut på hemsidan.
238. Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2017 gicks igenom och det konstaterades att det som skall
göras är färdigt.
239. Övriga frågor
- 239a. Exteriörenkät
Styrelsen beslöt att införa en exteriörenkät till hemsidan, då den gamla försvann
utan styrelsens vetskap på den förra hemsidan. Efter diskussion över vad som bör
finnas med, ser Maja till att den kommer ut på hemsidan.
- 239b. Årsmöte 2018
Enbart föreläsare återstår att utse, Susanne kollar vidare.
- 239c. Inkommande skrivelse
Det har inkommit ett mejl till styrelsen från aktivitetsombud/medlem i
utställningskommitten, med en önskan att avgå med omedelbar verkan.
- 239d. Medlemmar genom Sveriges hundungdom
Klubben behöver översikt över vilka SHU-medlemmar som är anslutna till rasklubben
genom SHU. Karin har mejlat SKK angående detta.
- 239e. Rasspecial 2018
Styrelsen beslöt att reservera två huslängor till våra medlemmar som de själva får
boka.
- 239f. Stockholm hundmässa
Förslag på mejl till monteransvariga för Stockholm hundmässa har inkommit från
Sofie Lourie.
Styrelsen beslöt att godkänna denna med tillägget att Sofie skall stå med som
avsändare av mejlet.
- 239g. Familjemedlem
Det har kommit till styrelsens vetskap att det finns de familjemedlemmar som fått
tidning, fast det tydligt framgår i klubbens stadgar inte ingår. Karin dubbelkollar med
Skk i medlemsregistret angående detta.
240. Nästa möte
6 januari 2018, Kråkeberga Gård i Hässleholm.



241. Avslutande av möte
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Maja Lind
________________________

Ordförande
Susanne Fagrell
________________________

Justeras
Anna Dahl
________________________

Irene Alvarsson
________________________

