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PROTOKOLL
Nr 12. Protokoll fört vid styrelsemöte, Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
Datum: 2018-08-26, kl. 20.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Maja Lind, Eva Wieslander, Irene Alvarsson, Anna Dahl, Magnus
Elmvik, Catrin H Karlsson, Agneta Wändell (kl. 20.50), Marja Karlsson
Förhinder: Linda Heintie
Adjungerad: Anita Dandenell, protokollförande sekreterare
§ 154

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

§ 155

Val av mötessekreterare
Utsågs Anita Dandenell att föra dagens protokoll

§ 156

Val av justeringspersoner
Utsågs Anna Dahl och Marja Karlsson att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 157

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 158

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

§ 159

Ekonomirapport
Irene Alvarsson redogjorde för klubbens kontoställning 2018-08-26:
Sparkonto Nordea: 219 819 kr
Plusgiro: 185 273 kr
Sportkonto: 19 550 kr
Kontantkassa 6 488 kr

§ 160

Information för grupperna
Värdegrundskommittén
Kommittén håller tidplanen och har haft ett telefonmöte ang. en enkät att skickas ut
till medlemmarna. Förbereder nu arbetet inför arbetsmötet den 13 oktober i
Ånnaboda och tar reda på vilken utrustning som finns tillgänglig i konferenslokalen.
Mötet börjar kl. 12.00 med lunch.
Sportkommittén
Agilityhinder inför nästa års Rasspecial är en fråga som måste lyftas. Viktigt är att
boka hindren redan nu och få en skriftlig bekräftelse på bokningen. Kommittén
ordnar detta.

Arbetsgruppen för avelsfrågor
Inget nytt. Avvaktar avelskonferensen i Jönköping.
Utställningskommittén
CUA-utbildning behövs inom klubben. Magnus kommer att delta i denna.
Beslöts att tillfråga SGVK om de kan ordna en sådan utbildning, då det kan vara fler
från deras medlemmar som vill gå den.
§ 161

Hemsidan
Inget nytt. Agilitylistan är uppdaterad.

§ 162

Uppdragslistan
Uppdragslistan har uppdaterats.

§ 163

Nytt från SKK o SGVK
Köpa Hund
SKKs skrivning har ändrats avs. aktivitetsnivån till "orkar mycket men kräver också
motion och aktivering för att må bra".
Inget BPH kommer att ordnas i Stockholm.
Anmälan till Avelskonferensen i Jönöping går ut den 14/9.

§ 164

Nomineringar SKKs Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten
Styrelsen presenterade ett enhälligt förslag.

§ 165

Raspresentation till tidningen Härliga Hund
Susanne skriver en text att skicka in samt bifogar representativa bilder.

§ 166

Styrelsemöten
Styrelsemöten ändras till arbetsmöten.
23 september i Jönköping
13 oktober i Ånnaboda (utanför Örebro)

§ 167

Övriga frågor
FCI
Susanne informerade om mönstringen i Herning den 3-4 november inför FCI:s
godkännande av rasen. Rasen kommer att mönstras av domare från såväl Sverige
som Danmark. Från Sverige är Karl-Erik Johansson utsedd och från Danmark Jörgen
Hindse.
Barn hunt
Maja väckte frågan om barn hunt som kanske en gren att ha på Rasspecialen. Ett
roligt och Uppskattat förslag, som undersöks närmare.

§ 168

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 30 september 2018 kl. 20.00

§ 169

Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Anita Dandenell

Susanne Fagrell

_____________________

_____________________

Justeras
Anna Dahl

Justeras
Marja Karlsson

___________________

_____________________

