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PROTOKOLL
Nr 10. Protokoll fört vid styrelsemöte, Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
Datum: 2018-06-24, kl. 20.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Maja Lind, Eva Wieslander, Irene Alvarsson, Anna Dahl, Linda
Heintie, Catrin H Karlsson, Agneta Wändell
Förhinder: Magnus Elmvik, Marja Karlsson
Adjungerad: Anita Dandenell, protokollförande sekreterare
§ 123

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

§ 124 Val av mötessekreterare
Utsågs Anita Dandenell att föra dagens protokoll
§ 125 Val av justeringspersoner
Utsågs Anna Dahl och Catrin H Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 126 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 127 Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
§ 128 Ekonomirapport
Irene Alvarsson redogjorde för klubbens kontoställning 2018-06-24:
Sparkonto Nordea: 219 819 kr
Plusgiro: 132 111 kr
Sportkonto: 4 475 kr
§ 129 Information för grupperna
Sportkommittén
Inget nytt.
Arbetsgruppen för avelsfrågor
Arbetsgruppen för avel har talat med SKK om lämpligheten i att lägga ut listor på hemsidan
avs. hundar som bär på vissa sjukdomar, t ex. cystinuri och LP. SKK svarar att det inte är
förbjudet, men att man måste ha ägarens tillstånd. Gruppen arbetar med att ta fram förslag
till ny blankett. Förslaget kommer att skickas till styrelsen för synpunkter.
Klubben har fått en förfrågan från en prof. Giger om möjligheten att få sig tillsänt
blodprov/urinprov från några cystinuri-sjuka hundar för en första jämförelse med andra
raser, där sjukdomen också förekommer. Styrelsen beslöt att ställa sig positiv till detta, och

betalar provtagning för 3-4 hundar hos veterinär och kostnader för försändelsen för de
drabbade hundägarna, som sagt "ja" till användande av informationen de lämnat om sina
hundar. Detta som ett led i den fortsatta utredningen.
Utställningskommittén
Det ser ut som det mesta är under kontroll.
Värdegrundskommittén
Enades om att Tånga inte var rätt plats att ha möte tillsammans med styrelsen, då så mycket
annat sker den helgen.
Aktivitetsombud
Inbjudan har skickats till aktivitetsombuden inför Tånga Hed där man bereds tillfälle att
diskutera, lämna synpunkter osv. om sitt arbete. Kopia till styrelsen. Alla som vill, är
naturligtvis välkomna att delta.
Nya ombud välkomnas, då fler behövs, ffa i Stockholms-regionen.
§ 130 Hemsidan
Inget nytt.
§ 131 Uppdragslistan
Det är inte så många punkter kvar på den, utan det mesta är utfört.
§ 132 Nytt från SKK o SGVK
Inbjudan till Rasmonter, som vi självklart skall ha även i år.
§ 133 Rasspecial

Klubben har Swish, som går till klubbens konto. Skyltar om swish-numret kommer att
finnas väl synliga under utställningen.
Möte kommer att äga rum i Sportkommittén på torsdagskvällen innan utställningen för att
stämma av.
§ 134 IRL (In Real Life)
Ang. Värdegrundsarbetet fanns på förslag att man skulle ha ett möte om detta i samband med
SGVKs avelskonferens den 22 september. Då detta ej fungerade tidsmässigt beslöts att
avsätta en hel dag med övernattning för att tillsammans med styrelsen diskutera fram en
lämplig strategi och vad som skall gälla för detta viktiga arbete. Skicka vilka datum ni kan
fr o m nu t o m oktober till Eva Wieslander, så sammanställer hon dem och försöker hitta
den mest lämpade tidpunkten.
§ 135 Övriga frågor
FCI
Susanne Fagrell informerade om at arbetet med FCI presentationerna fortskrider.
§ 136 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 29 juli 2018 kl. 20.00

§ 137 Mötet avslultas
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Anita Dandenell
_____________________
Justeras
Anna Dahl
___________________

Ordförande
Susanne Fagrell
_____________________
Justeras
Catrin H Karlsson
_____________________

