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PROTOKOLL
Nr 8. Protokoll fört vid styrelsemöte, Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
Datum: 2018-04-29, kl. 20.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Maja Lind, Eva Wieslander, Irene Alvarsson, Anna Dahl, Magnus
Elmvik, Linda Heintie, Catrin H Karlsson, Agneta Wändell
Förhinder: Marja Karlsson
Adjungerad: Anita Dandenell, protokollförande sekreterare
§ 95

Mötet öppnas
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 96

Val av mötessekreterare
Utsågs Anita Dandenell att föra dagens protokoll

§ 97

Val av justeringspersoner
Utsågs Eva Wieslander och Linda Heintie att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 98

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 99

Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

§ 100 Ekonomirapport
Susanne Fagrell redogjorde för klubbens kontoställning 2018-04-29:
Sparkonto Nordea: 219 819 kr
Plusgiro: 123 492 kr
Sportkonto: 3 675 kr
§ 101 Information för grupperna
Värdegrundskommitté
Agneta informerade om den skrivelse som skickats ut till styrelsen om vad vi skall stå för,
hur gruppen skall arbeta samt tidplan. En enkät är under bearbetning att skickas ut till
medlemmarna innehållande 5-7 frågor för att känna av medlemmarnas önskemål. Enkäten
skall beställas "utifrån" för att ej vara spårbar. Kommittén gör underlaget för frågorna.
Beslöts om en budget á 5000 kr. Behövs ytterligare medel, tas det upp efterhand.
Arbetsgruppen för avelsfrågor
En begäran om lista över hundar som lämnat cystinuri har inkommmit till styrelsen.
Kontakt skall tas med SKK för att höra hur vi skall hantera denna och liknande frågor. bl.a.
med tanke på GDPR. Anna Dahl återkommer.
Ang. PLL råder gällande bestämmelser. Läggs ut på hemsidan.

Artiklar om bl a bukspottkörteln, uppfödarutbildningen mm är under bearbetning till
tidningen Gårdshunden.
Det diskuterades att alla som står i begrepp att ta en valpkull på sin tik går
uppfödarutbildningen innan så sker. En rekommendation som skulle gagna rasen.
§ 102 Hemsidan
Enkäterna är godkända av styrelsen, och kommer att publiceras inom kort.
Valphänvisning: För att få valphänvisning till en utlånad tik, måste kopia av låneavtalet
bifogas till Valphänvisaren.
§ 103 Uppdragslistan
Maja Lind efterlyste ett par bilder som saknades.
De som inte betalat sina sponsringsavgifter för 2017 kommer att få en faktura från kassören.
§ 104 Nytt från SKK
Protokollsutdrag från CS ang permanent FCI-erkännande av dansk-svensk gårdshund.
Dansk-svensk gårdshund har varit provisoriskt erkänd i 10 år och kan från och med 2018-07-05
ansöka om att bli permanent erkänd. En genomgång av gällande standard kommer att göras i syfte att
därefter kunna inleda processen om permanent erkännande. Rasen har två hemländer och
rasklubbarna i Danmark och Sverige kommer att involveras i processen. CS beslutade att ställa sig
positiv till att ansöka om ett permanent erkännande av rasen. CS sekreterare får i uppdrag att skriva
till Dansk Kennel Klub med en förfrågan om hur de ställer sig till en ansökan om permanent
erkännande.

§ 105 Nytt från SGVK
SGVK har skickat ut en mall ang. Tystnadsplikt.
Avelskonferens äger rum den 10-11 november 2018 i Stockholm för alla raser. Antalet platser
är begränsat till ca 1 person från varje ras. Från oss åker någon/ra ur Avelskommittén.
SGVK har sin avelskonferens den 2 september 2018 i Jönköping
SGVK efterlyser foton på gårdshundar. Maja Lind skickar foton.
Rapport från fullmäktigestämman
Susanne Fagrell, Maja Lind och Irene Alvarsson deltog. Fyra personer ur vår tidigare styrelse
valdes in i SGVK:s styrelse. Synpunkter på detta ventilerades. I valberedningen kommer
Gabriella Marsh att ingå.
§ 106 Övriga frågor
CUA- certifierad utställningsansvarig
Magnus Elmvik kommer att gå CUA-utbildningen. Flera intresserade välkomnas.
Bild och text
Maja Lind efterlyste bild och text till presentationen i tidningen från samtliga
styrelseledamöter senast den 13 maj. Mailas till Maja Lind.
Sätesändring
Sätesändring = Klubbens officiella adress. Kontaktperson sekr. Eva Wieslander.
Punkten omedelbart justerad.
GDPR
En grupp (sekr., kassör, medlemsansv., Catrin H. Karlsson (vid behov) bildas för arbetet med
detta.
Dispensansökan
Den dispensansökan avs. HD-index som inkommit avslogs.
Årets hund/Agility ungdom
Beslöts att dela upp Årets hund/Agility ungdom i en small- och en mediumgrupp.
Prisrosetterna ändras därmed från 10 st till 5 st i varje klass.
Sportkommittén meddelas detta.
§ 107 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 27 maj 2018 kl. 20.00

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

Vid protokollet
Anita Dandenell

Ordförande
Susanne Fagrell
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Justeras
Eva Wieslander

Justeras
Linda Heintie
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