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41. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet.
42. Val av mötessekreterare
Maja Lind valdes till mötessekreterare.
43. Val av justeringspersoner
Irene Alvarsson och Magnus Elmvik valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
44. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
45. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
46. Ekonomirapport
Resultatrapport samt balansrapport för 2017 gicks igenom och likaså resultatet för första
månaderna 2018.
47. Information från grupper
Inget att rapportera.
48. Hemsida
Inget att rapportera.
49. Uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.
Det beslutades att samtliga styrelseledamöter samt adjungerad kassör, ska jobba på med
eventuella släpande punkter på uppdragslistan till nästa möte.
50. Nytt från SKK/SGVK
Inget att rapportera.
51. Årsmöte 2018
a) Motionssvar
1) Inköpsrutin/fakturahantering – inkom 2018-02-13
Bifall – Susanne skriver ett svar.
2) Bifoga balans- och resultatrapport tillsammans med styrelseprotokoll – inkom 2018-02-13
Avslag – Susanne skriver ett svar.
3) Vid förändring som har påverkan på avelsrekommendationer/RAS – inkom 2018-02-13
Avslag– Susanne skriver svar.
4) Motion angående möjlighet att efterbeställa kalendrar/till aktivitetsombud – inkom 2018-






02-14
Avslag angående efterbeställningar, men möjligheten skall kollas upp. Aktivitetsombuden
skall självklart ha ett exemplar var, det var dessvärre en miss från vår sida. Bifall av yrkande
nummer två. - Susanne skriver svar.
5) Motion angående kontaktperson för aktivitetsgrupperna – inkom 2018-02-14
Bifall. – Susanne skriver svar.
b) Årsmöteshandlingar
Styrelsen inväntar de sammanställda årsmöteshandlingarna från tryckeriet, Susanne ser till
att kontakta Tryckshopen igen och frågar bland annat om det finns möjlighet för Magnus att
hämta handlingarna på plats för att slippa portokostnader för att skicka dessa.
När de är färdigställda så lägger Maja ut handlingarna på hemsidan.
c) Mat
Deltagarna på föreläsningen bjuds på brunch i restaurangen i SKKs lokaler.
Till årsmötet bjuds det även på kaffe/te samt bullar.
52. Rasspecial 2018
Inget nytt att rapportera, arbetet inför rasspecialen fortlöper.
53. Inkommande skrivelser
a) Klistermärken
En förfrågan har inkommit från en medlem som önskar köpa klistermärken, Irene svarar.
b) Vallning
Ett mejl har inkommit från en gårdshundsintresserad i Usa, angående förtydligande vad
gäller gårdshunden och dess vallhundsegenskaper. Det finns några i Usa som vill få rasen
inlagd på en lista över vallande raser och därmed ge rasen möjlighet att deltaga på
vallhundsprov. Susanne svarar.
c) Baksporrar
En förfrågan har inkommit från en uppfödare angående en informationstext som tidigare
fanns på den gamla hemsidan angående ett förtydligande om baksporrar. Maja har hittat
texten och lägger upp den på hemsidan.
54. Övriga frågor
a) Förtydligande regler årets utställningshund
Det har upplevt som aningen förvirrande med reglerna för årets utställningshund, då en del
medlemmar inte har haft publicerade ägaruppgifter och därmed inte stått med på
resultatlistan. Därför har ett förtydligande gjort som följer (punkt 2): ”Hundens ägaruppgifter
måste dessutom vara publicerade på hunddata för att hunden skall tillgodogöra sig poäng för
tävlingen.” – Förtydligandet godkändes och Maja ser till att lägga ut reglerna med
förtydligandet inkluderat på hemsidan.
b) BPH- och MH-statistik
Ann Olsson som arbetar med sammanställning av BPH- och MH-statistiken för dansk-svensk
gårdshund, ville veta genom vilka kanaler som vi kommer att publicera resultaten. Vi kunde
konstatera att vår avsikt är att publicera resultaten dels genom klubbens tidning, men även
genom hemsidan. Maja meddelar Ann.




c) Avelsrekommendationer PLL
Styrelsen beslöt att ge arbetsgruppen för avelsfrågor i uppdrag att se över
avelsrekommendationerna för PLL samt att kolla upp möjligheten att ansöka om gentest för
enbart PLL. Susanne skickar frågan till gruppen för avelsfrågor.
55. Nästa möte
Telefonmöte, onsdag 14 mars, 20.00.
56. Avslutande av möte
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Maja Lind
____________________________

Ordförande
Susanne Fagrell
____________________________

Justeras
Irene Alvarsson
____________________________

Magnus Elmvik
____________________________

