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PROTOKOLL
Nr 7. Protokoll fört vid styrelsemöte, Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
Datum: 2018-03-25, kl. 20.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Maja Lind, Irene Alvarsson, Eva Wieslander, Anna Dahl, Catrin H
Karlsson, Agneta Wändell, Linda Heinte
Förhinder: Magnus Elmvik, Marja Karlsson (mobilproblem)
Adjungerad: Anita Dandenell, protokollförande sekreterare
§ 79 Mötet öppnas
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 80 Val av mötessekreterare
Utsågs Anita Dandenell att föra dagens protokoll
§ 81 Val av justeringspersoner
Utsågs Eva Wieslander och Irene Alvarsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 82 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 83 Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
§ 84 Ekonomirapport
Susanne Fagrell redogjorde för klubbens kontoställning 2018-03-25:
Sparkonto Nordea: 219 819 kr
Plusgiro: 138 138 kr
Totalt: 357 957 kr
Ett plusgirokonto för Sportkommittén har öppnats, som det idag finns 1 100 kr på.
§ 85 Information för grupperna
Värdegrundskommitté
Ansvariga för gruppen är Agneta Wändell, Catrin H Karlsson och Magnus Elmvik. Arbetet
skall ses såsom långsiktigt., med koppling till styrelsen, medlemmarna, stadgarna och målen.
Samarbete med SKK av vikt.
Vi har också aktivitetsombud från Piteå i norr till Skåne i söder. Dessa skulle också kunna
vara behjälpliga i värdegrundsarbetet.
Maja kan lägga ut gruppen och dess ändamål på hemsidan. Det finns ett värdegrundsunderlag
från tidigare tillfälle, som skall sändas till Maja.
Lämpigt tillfälle att fortsätta diskussionerna är vid Rasspecialen i Tångahed.
Beslöts att Agneta, Catrin och Magnus har ett telefonmöte om upplägget av kommittén.

§ 86 Årsmötesuppdrag 2018
Tillägg ekonomisk redovisning
Viktigt med rätt kontering för att kunna specificera inkomster och utgifter.
Förslag om ändring Årets agilityhund
Förslag finns att dela upp gruppen i en small- och en mediumgrupp.
Beslöts att låta förslaget gå vidare till Sportkommittén för synpunkter.
Motionsanvisningar
En länk läggs ut på hemsidan där anvisningar om hur man skriver en motion finns tillgänglig.
Bifallna motioner/yrkanden
Verkställigheten i de bifallna motionerna är redan påbörjad. När det gäller rutinerna för "rätt
faktura till rätt adress" måste vi invänta årsmötesprotokollets undertecknande fvb till SGVK
innan det kan verkställas.
§ 87 Rasspecial 2018
Medlemskap i rasklubben
Medlemmar i andra nordiska rasklubbar äger rätt att ställa ut, utan att vara medlem i den
svenska klubben.
Kommitté
Beslöts att en kommitté för Rasspecialen skall bildas där bl a Sport-, Utställning-, Kassör m
fl., Maten etc skall ingå. Stort intresse från samtliga att vara behjäpliga där det behövs.
Magnus reser tälten, Catrin m fl blir delegerade till olika funktioner. Glädjande att alla är så
positiva inför årets höjdpunkt – Rasspecialen!
§ 88 Hemsidan
Inget nytt.
§ 89 Uppdragslistan
Maja informerade om det Excelark som ligger i Dropbox med en s.k. Uppdragslista. Där
skrivs varje åtagande upp, och styks av berörd person (eller Maja) när det är utfört. Ett
utmärkt sätt att se till att ingenting "faller mellan stolarna" och att listan hålls levande.
Lämpligt är att gå in och checka av listan varje vecka.
§ 90 Nytt från SKK
Dataskyddsförordningen, som börjar gälla fr o m den 25 maj. Förordningen kommer att
innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter
för den enskilde när det gäller personlig integritet. (Hemlig kopia kan används vid
mailväxling, om man vill nå fler, men bara en adress syns.)
Mail inkom den 23/1 från SKK ang. en mentalitetskommitté/grupp, som kan anlitas vid
behov.

§ 91 Nytt från SGVK
Avelskonferens
Inbjudan från SGVK, som ordnar en avelskonferens i september, dit avelsintresserade
kan anmäla sig. Se SGVK's hemsida.
SGVK uppmanar att lägga ut en informationsfolder om de olika raserna på vår hemsida.
Maja undersöker lämplig plats att lägga ut länken på. Foldern kan beställas mot postförskott.
En aspekt om intresset finns från våra medlemmar ifrågasattes. Informationsflödet får inte bli
för omfattande.
Fullmäktige
Beslöts att Susanne, Maja och Irene åker. Plats, datum o tid: Jönköping, 21 april, kl. 13.00.
§ 92 Övriga frågor
Kastrering
Enades om att frågan tas upp i Avelskommittén
Cystinuri
Ulrika Talts har skrivit en artikel om cystinuri, och frågan kommer att vidare tas upp i
Avelskommittén, som även besvarar Helena Taavolas skrivning.
Anna Dahl gav en kort presentation av sig själv till de nyanlända styrelsemedlemmarna.
Arbetet i Sportkommittén är snart färdigt inför årets Rasspecial. Anna ingår även i
Avelskommittén.
Linda öppnar en Facebook-grupp exklusivt för medlemmar i vår klubb.
Sidan heter "Hundträningstips för medlemmar i Rasklubben för Dansk-Svensk gårdshund",
Här kommer lite träningstips att läggas ut, allt ifrån grundläggande valpövningar, till mer
specifika moment.
En gång i månaden kommer en ny övning, med ett eller flera videoklipp samt en beskrivning.
Den aktuella övningen för månaden kommer att sitta som ett fastnålat inlägg.
Medlemmarna är välkomna att lämna kommentarer och önskemål om övningar.
En lysande idé, som verkligen skapar medlemsnytta! Förslaget mottogs med acklamation.
Maja bad de nya i styrelsen att skicka adress, mail och ett foto av sig själva (och sin hund)
för att läggas in i vår klubbtidning.
§ 93

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 29 april 2018 kl. 20.00

§ 94 Avslutande av möte
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Anita Dandenell

Ordförande
Susanne Fagrell

_____________________

_____________________

Justeras
Eva Wieslander
___________________

Justeras
Irene Alvarsson
_____________________

