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Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben
för dansk-svensk gårdshund tisdagen den 3 januari 2016 kl. 19.00
Närvarande: John S Berg (ordf), Åsa Lundgren (vice ordf), Barbro Härse (sekr), Anna-Clara
Halleröd, Berit Lindenger, Fredrik Lövgren, Laila Redlund
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder:
Vid protokollet: Barbro Härse

§ 001 Mötet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 002 Val av justeringsperson
Utsågs Anna-Clara Halleröd att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 003 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 004 Tidigare protokoll
Styrelseprotokoll 22_2016 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 005 AU-beslut
Inga beslut.

§ 006 Ekonomi
Klubbens befintliga ekonomiprogram Visma förening innehåller en modul för medlemsregister
vilken vi redan betalar för. Medlemsregistret idag finns i en Excelfil vilken fungerar utmärkt att
importera direkt till Visma.
Beslöts att tills vidare använda medlemsregistrering i Visma.
Beslöts att efter utvärdering av Visma medlemsregister återigen ta upp frågan om att låta SKK
administrera klubbens medlemsregister.
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§ 007 Årsmötet
Beslöts att till mötesordförande anlita Göran Hallberg, som sitter i SKKs Föreningskommitté och
är väl insatt i föreningsregler mm.

§ 008 Meddelande från SKK
Inga meddelanden.

§ 009 Meddelande från SGVK
a) Charlotta Mellin har auktoriserats på dansk-svensk gårdshund genom utökning av rasregister
via examination efter bedömning vid utställning.
b) BPH kommer genom SGVKs försorg att arrangeras på tre olika platser i landet: Skåne,
Jönköping och Stockholm. Priset vid deltagande i dessa kommer att subventioneras av SGVK så att
alla betalar samma pris (ca 200 kr subvention). Mer information kommer inom kort.

§ 010 Regelrevidering av tävlingarna Årets Hund
Dokumenten gällande de olika tävlingarna ska vara enhetliga. Beslöts att Fredrik och Anne jobbar
vidare med detta. Arbetsgången är viktig och det innebär att 1. poängberäknare rapporterar till
medlemsansvarig som kollar medlemskapet, 2. därefter rapporteras till webmaster. Hemsidan
kommer att uppdatera ställningen i Årets Hund ungefär en gång i månaden.
§ 011 Dispensärende (bil 1)
Dispensansökan som gäller parning mellan tiken X och hanhunden Y har inkommit.
Tiken är röntgad med resultatet HD-A (HD-index 111) och hanhunden är röntgad med resultatet
HD-C (HD-index 88). Kullens preliminära index blir 98.
Beslöts att dispens ej ges på grund av att kullens preliminära index är mindre 100.
Motivering till beslut: eftersom det ena föräldradjuret har HD-C är det viktigt att kullens preliminära
index blir större än 100.
SKKs rekommendation är att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället ska
vara större än 100. Denna rekommendation innebär att avkommorna förväntas få ett index för HD
som är bättre än genomsnittet i rasen.
§ 012 Arbetsgruppen för avelsfrågor
Arbetet med PowerPoint-presentation till FCI är inne på sluttampen.

§ 013 Aktivitetsgrupperna
a) Aktivitetsgrupp Norrbotten ska finnas kvar, med delvis nya aktivitetsombud
b) Aktivitetsgrupp Jämtland upphör enligt information från nuvarande aktivitetsombud Maria
Kling Altbäck.
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c) Fråga har inkommit ang. andra DSG-grupper än de officiella aktivitetsgrupperna. Beslöts att
Berit kontaktar vederbörande.

§ 014 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 23 januari 2017 kl. 19.
§ 015 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

………………………………………………
Barbro Härse, sekreterare.

Justeras:

………………………………………………
John S Berg, ordförande

…………………………………………………
Anna-Clara Halleröd
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