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PROTOKOLL
Nr 14. Protokoll fört vid styrelsemöte, Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
Datum: 2018-10-28, kl. 20.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Maja Lind, Eva Wieslander, Catrin H Karlsson, Linda Heintie,
Agneta Wändell, Marja Karlsson
Förhinder: Anna Dahl, Irene Alvarsson, Magnus Elmvik
Adjungerade: Ulrika och Jan Talts (Arbetsgruppen för avelsfrågor) samt Anita Dandenell,
protokollförande sekreterare
§ 183

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

§ 184

Val av mötessekreterare
Utsågs Anita Dandenell att föra dagens protokoll

§ 185

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

§ 186

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 187

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

§ 188

Ekonomirapport
Susanne Fagrell redogjorde för klubbens kontoställning 2018-10-28:
Plusgiro: 132 074 kr
Sparkonto Nordea: 231 619 kr
Sportkonto: 19 550 kr. Intäkterna skall tillfalla Sportkommittén och förslagsvis
användas till subvention av olika aktiviteter.
Rasspecialen i Tångahed gick med vinst.

§ 189

Information från grupperna
Arbetsgruppen för avelsfrågor
Jan Talts informerade om avelsgruppens arbete. Mer information kommer inom kort
att presenteras på hemsidan.
I avelsrekommendationerna kommer en ändring att ske ang. användning av hanhund.
Nuvarande 35 avkommor, kommer att ändras till 35 – 50 avkommor. En
avelsutvärdering skall ske efter att hanen lämnat 35 avkommor. Information om detta

kommer inom kort på hemsidan.
Inkommit ny anmälan om Leg Perthes hos en hund. För att fastställa detta krävs
veterinärintyg.
Värdegrundskommittén
Agneta redogjorde för mötet i Ånnaboda. Minnesanteckningar och dokumentation
har gått ut till styrelsen för att även de frånvarande skulle kunna ta del av
vad som avhandlades.
Kommittén går nu vidare med enkäten, som skall skickas ut till medlemmarna. Länk
kommer att finnas på hemsidan.
Därefter fortsatt arbete med Värdegrunden. Kommittén beräknas återkomma med sitt
arbete i januari 2019.
Aktivitetsgrupperna
Regler för lokala aktivitetsgrupper verksamma inom RDSG är utskickade till
styrelsen. Denna skrivning är en uppgradering av det gamla regelverket.
Reglerna läggs först ut i berörd grupp, därefter på hemsidan.
Nya aktivitetsombud i Örebro och Jönköping
Camilla Jörnegren, Örebro/Kumla
Annika Andersson, Jönköping
Sportkommittén
Information om KM i Nosework 2019.
Ny ledamot i kommittén är Marie Andersson, Nora.
Årets agilityhund: Man får tillräkna sig både lagpoäng och individuella poäng.
Förtydligande av regler gäller fr o m 2019.
Ny räknare för 2019 blir Catarina Jägervall.
Utställningskommittén
Maja har gått CUA-utbildningen, i övrigt inget nytt.
§ 190

Hemsidan
Inget nytt.

§ 191

Uppdragslistan
Inget nytt.

§ 192

Nytt från SKK o SGVK
Inget nytt.

§ 193

Rasspecial 2019
Grovplaneringen skall vara färdig i mars och info kunna läggas ut då.
Förslag finns att aktivitetsgrupperna anordnar en tipspromenad med
prisutdelning för barn och vuxna både fredag, lördag och söndag.
Alla stugor är uthyrda.

§ 194

Årsmöte 2019
Olika platser för Årsmötet diskuterades.
Beslöts att mötet kommer att hållas i Hässleholm.

§ 195

Övriga frågor
Julannons
Linda utformar ett julkort från befintliga ansiktsbilder som redan finns av
styrelsen. Vill någon skicka in en annan bild av sitt ansikte, skicka den till Linda i
god tid före Tidningens manusstopp den 10/11.
FCI
Susanne informerade om den historiska helgen i Herning den 3-4 november,
då rasen skall bli FCI godkänd. Tidsangivelser kommer att finnas i egen länk på
Facebook sidan (lördag 15.20 i Stora ringen, söndag kl. 09.00)
Härliga Hund
Tidningen Härliga Hund har kommit ut med en Rasspecial om dansk-svensk
gårdshund. Susanne informerade.

§ 196

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 25 november 2018 kl. 20.00

§ 197

Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Anita Dandenell

Susanne Fagrell

_____________________

_____________________

Justeras

Justeras

_________________
Catrin H Karlsson

_____________________
Marja Karlsson

