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Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund torsdagen den 23 januari 2017 kl. 19.30
Närvarande: John S Berg (ordf), Barbro Härse (sekr), Anna-Clara Halleröd, Berit Lindenger,
Fredrik Lövgren, Laila Redlund
Adjungerad: Anne Hansson, Ann-Sofie Widén (§22-§27)
Anmält förhinder: Åsa Lundgren (vice ordf)
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 023 Val av justeringsperson
Utsågs Laila Redlund att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 024 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 025 Tidigare protokoll
Styrelseprotokoll 01_2017 och 02_2017 gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 026 Ekonomi
Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda 12 februari.
Ekonomisk uppföljning - gicks igenom.
Beslöts att Fredrik Lövgren tar hand om medlemshanteringen.
Beslöts att medlemsregistret ej är tillgängligt för medlemmar utanför styrelsen.
Beslöts att skicka ut faktura på medlemsavgift 30 dagar innan sista månaden för medlemskap, dvs.
om medlemskapet löper ut mars 2017 så skickas faktura ut före februari månad. Påminnelse skickas
ut sju dagar efter medlemskapet löpt ut, därefter inaktiveras medlemskapet.

§ 027 Årsmötet 2017
Beslöts att årsmöteshandlingar trycks hos Tryckshopen i Hässleholm, 50 ex. Avhämtning senast
fredag 24 februari. Barbro kontaktar Lena.
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§ 028 Meddelande från SKK
Inga meddelanden.

§ 029 Meddelande från SGVK
Inga meddelanden.

§ 030 Medlemsärenden
Inga ärenden.

§ 031 Uppfödarlistan
Frågan bordlägges.

§ 032 Arbetsgruppen för avelsfrågor
FCI-presentationen är klar och ska nu skickas in till SGVK.
Arbetsgruppen jobbar för närvarande med att justera avelsrekommendationerna gällande HD-index.

§ 033 Gårdshunden
a) Elva offertförfrågningar har skickats ut och RDSG har fått in sju offerter. De inkomna
offerterna diskuterades. Vissa förtydliganden i offerterna behöver göras.
b) Beslöts att lägga ut Gårdshunden i pdf-format i Dropbox och bjuda in de domare som hittills
har fått tidningen utskickad. Detta blir en besparing på ca 3000 kr/utskick.

§ 034 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 6 februari 2017 kl. 19.

§ 035 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

………………………………………………
Barbro Härse, sekreterare.
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Justeras:

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

…………………………………………………
Laila Redlund
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