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PROTOKOLL
Nr 13. Protokoll fört vid styrelsemöte, Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
Datum: 2018-09-30, kl. 20.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Maja Lind, Eva Wieslander, Irene Alvarsson, Anna Dahl, Catrin H
Karlsson, Linda Heintie, Agneta Wändell,
Förhinder: Magnus Elmvik, Marja Karlsson
Adjungerad: Anita Dandenell, protokollförande sekreterare
§ 170

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

§ 171

Val av mötessekreterare
Utsågs Anita Dandenell att föra dagens protokoll

§ 172

Val av justeringspersoner
Utsågs Irene Alvarsson och Catrin H Karlsson att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 173

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 174

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

§ 175

Ekonomirapport
Irene Alvarsson redogjorde för klubbens kontoställning 2018-09-30:
Sparkonto Nordea: 231 619 kr
Plusgiro: 150 460 kr
Sportkonto: 19 550 kr

§ 176

Information för grupperna
Värdegrundskommittén
Agneta och Catrin har förberett arbetsmötet ang. Värdegrundsarbetet i Ånnaboda den
13/10. Därefter kommer en enkät att skickas ut till medlemmarna. Arbetet kommer
att presenteras i anslutning till Årsmötet och kommer att ta ca 1 timmes tid i anspråk.
Aktivitetsgrupperna
Arbetet med aktivitetsgrupperna går framåt. Gävle har fått en nytt aktivitetsombud,
Sofia Hedlund, som på kort tid har bildat en grupp för DSG Gävleborg. En
Facebook-grupp är startad, där de olika aktivitetsgrupperna kan kommunicera med
varandra och ge råd och tips. En kontaktlista kommer att iordningställas.

Sportkommittén
Möte kommer att hållas den 23/10, där man bl a skall planera nästa års Rasspecial. I
övrigt flyter arbetet på.
Arbetsgruppen för avelsfrågor
SGVK:s avelskonferens besöktes.
Ny tolkning/skrivning ang. navelbråck tas upp vid nästa möte.
Utställningskommittén
Gruppen har haft möte där man tagit upp både bra och dåligt samt diskuterat
framtidsvisioner såsom sponsorer, evenemang i Fb-gruppen, flera
aktiviteter för att nämna några. Önskvärt är också att domaren håller öppen kritik.
Enades om att utställningen i första hand skall vara en trevlig familjedag.
Maja har antagits till CUA-utbildningen.
§ 177

Hemsidan
Uppdaterad.

§ 178

Uppdragslistan
Uppdaterad.

§ 179

Nytt från SKK o SGVK
Inget nytt.

§ 180

Övriga frågor
Omplaceringsverksamhet
Skall en omplaceringshund vara en försäljningshund? Vad skall klubben ha för
kriterier? Styrelsen uppmanades att tänka till kring denna fråga.
Julannons
Styrelsen beslöt enhälligt att en julannons skulle skickas till vår tidning med
hälsningar från styrelsen. Linda sammanställer inskickade fotografier, vars
stoppdatum är 1 november.
Härliga hund
Repotage och bilder är inskickade och klara. Dansk-svensk gårdshund kommer att
presenteras i nästa nummer.
Träningstips
Linda får mycket bra respons på sina träningstips på Facebook sidan för våra hundar.
En god idé är att skriva om det i vår tidning.
Almanackan
Diskuterades olika stoppdatum för årets almanacka. Tag först reda på kostnaderna,
och vad ev. efterbeställning kommer att kosta.

§ 181

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 28 oktober 2018 kl. 20.00

§ 182

Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Anita Dandenell

Susanne Fagrell

_____________________

_____________________

Justeras
Irene Alvarsson

Justeras
Catrin H Karlsson

___________________

_____________________

