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PROTOKOLL
Nr 9. Protokoll fört vid styrelsemöte, Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
Datum: 2018-05-27, kl. 20.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Maja Lind, Eva Wieslander, Irene Alvarsson, Linda Heintie, Catrin
H Karlsson, Agneta Wändell, Marja Karlsson
Förhinder: Anna Dahl, Magnus Elmvik,
Adjungerad: Anita Dandenell, protokollförande sekreterare
§ 109 Mötet öppnas
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 110 Val av mötessekreterare
Utsågs Anita Dandenell att föra dagens protokoll
§ 111 Val av justeringspersoner
Utsågs Maja Lind och Agneta Wändell att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 112 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 113 Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
§ 114 Ekonomirapport
Susanne Fagrell redogjorde för klubbens kontoställning 2018-05-27:
Sparkonto Nordea: 219 819 kr
Plusgiro: 121 780 kr
Sportkonto: 4 375 kr
§ 115 Information för grupperna
Aktivitetsombud
Agneta har fått en fråga från Aktivitetsgruppen i Göteborg som gäller att nå ut till nya
valpköpare. Frågan får ligga på "vänt" tills vi hunnit diskutera svaret i styrelsen, förslagsvis
i samband med Tångahedsutställningen. Lämpligt om varje uppfödare informerar sina
valpköpare om aktivitetsgrupperna.
Eva Wieslander håller på att färdigställa ett Välkomstbrev till nya medlemmar i vår klubb.

Värdegrundskommittén
Planen är att träffas helgen 2-3 juni för att fortsäta planeringen av hur arbetet skall läggas
upp.

Utställningskommittén
Det mesta är färdigt, och kommittén har arbetet under kontroll. Dock behövs flera personer,
gärna med CUA-utbildning (CUA=certifierad utställningsansvarig), som kan ingå i gruppen.
§ 116 Hemsidan
Inget nytt.
§ 117 Uppdragslistan
Påminnelse om att regelbundet besöka Uppdragslistan i Dropbox för att checka av det som
skall göras. Maja Lind efterlyste en bild som saknas.
§ 118 Nytt från SKK o SGVK
Beslöts att slå ihop punkterna Nytt från SKK och Nytt från SGVK , eftersom de hör ihop.
Inget nytt från SKK.
Påmindes om SGVK:s avelskonferens den 22 september i Jönköping
§ 119

Rasspecial
Utställningsplats 2019/2020: Ånnaboda utanför Örebro
2021/2022 är under planering, men det känns som det är dags att dra sig söderut igen.
Degerberga?
Domare 2020 diskuterades.

§ 120 Övriga frågor
Dispensansökningar och rutiner kring dessa
Bättre rutiner kring dispensförfarandet diskuterades. Beslöts att överlämna
dispensförfrågningarna till Arbetsgruppen för avelsfrågor för utlåtande innan styrelsen fattar
beslut och meddelar den sökande. Viktigt är att sökanden är ute i god tid, dvs innan tiken
börjar löpa.
GDPR
Eva Wieslander och Maja Lind har lagt ned ett stort arbete på detta. Hela styrelsen uppmanas
att se filmerna som finns på SKK's hemsida. För både tävling, agility och utställning krävs ett
godkännande från ägaren att vi får inhämta uppgifter från befintliga register.
Tidning från finska rasklubben
En styrelsemedlem från förra styrelsen får den finska rasklubbstidningen i pappersformat.
Anmäla till finska rasklubben att vi vill ha den digitalt och kan även skicka den svenska
rasklubbstidningen till dem på samma sätt om så önskas.
Fototävling
Alla är välkomna att skicka in foton till fototävlingen, gäller även styrelsen och
kommittéerna.
Linda erbjöd sig att fota på Rasspecialen och hade många bra uppslag och idéer om hur man
kunde göra det hela extra festligt. Linda sponsrar bl a en bild till vinnarna. En ringa avgift
erläggs av privatpersoner. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet och beslöts att ställa
medel till förfogande för "det lilla extra" i form av blommor m.m. som Linda behöver.
Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan. Bild på styrelsen kommer också att
tas i samband med utställningen.

§ 121 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 24 juni 2018 kl. 20.00

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