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Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben
för dansk-svensk gårdshund måndagen den 4 januari 2016 kl. 19.00
Närvarande: John S Berg (ordf), Beatrice Barck (vice ordf), Siw Synnerman Nordström (kassör),
Barbro Härse (sekr), Laila Redlund, Åsa Lundgren, Camilla Kiuru
Adjungerad: Anne Hansson, Christina Bengtsson (endast §010)
Anmält förhinder: Maja Lind
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 002 Val av justeringsperson
Utsågs Åsa Lundgren att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 003 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 004 Tidigare protokoll
Styrelseprotokoll 15_2015 bordlades till nästa möte.

§ 005 AU-beslut
Inga beslut.

§ 006 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 007 Meddelande från SKK
Inga meddelanden.

§ 008 Meddelande från SGVK
Informerades om att SKK utreder en händelse då en dansk-svensk gårdshund visade ett icke
godtagbart beteende vid tävling.
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§ 009 Uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna
Inga ärenden.
§ 010 Beteendekommitté
Beteendekommittén syftar till att bli ett sakkunnigt och rådgivande organ för RDSGs medlemmar i
frågor som rör mentalitet hos dansk-svensk gårdshund. Uppdraget är att i samråd med sakkunniga
verka för att sammanställa önskeprofil för rasen samt att jobba aktivt med att sammanställa statistik
för BPH/MH som kan användas av uppfödare och gårdshundägare i allmänhet.
Beteendekommittén består för närvarande av Christina Bengtsson och Barbro Härse.

§ 011 Arbetsgruppen för avelsfrågor
a) Beslöts att John tar förnyad kontakt med SLU för att tacka ja till deras erbjudande om att lagra
blodprov från ett urval dansk-svenska gårdshundar. Info kommer att först tillställas
arbetsgruppen för avelsfrågor för att sedan tillställas medlemmarna.
b) Beslöts att det inte ska vara möjligt att på hemsidan skriva ut att valpar är bokade i planerade
kullar, dvs ännu ej födda valpar. Beslöts att Anne och Åsa tillsammans med webmaster tittar
över formuläret på hemsidan.
c) Förtydligande av en formulering från protokoll 2014-07-24 gällande förslaget till förtydligande
i RAS av de krav RDSG ställer på rasens uppfödare för att de ska få åtnjuta klubbens service till
uppfödare: (förslaget till förtydligande text fet kursiv)
Rasklubben har en omfattande service till uppfödare vad avser hjälp med att hitta lämpliga köpare
(valpförmedling), avelsrådgivning, annonsering om valpkullar på klubbens hemsida, och annonsering om
uppfödning via klubbens lista över uppfödare (inklusive kontaktuppgifter). All denna service är kostnadsfri.
Uppfödare får även annonsera i klubbtidningen till en låg kostnad, möjlighet att ge gåvomedlemskap till
valpköpare till en kraftigt subventionerad avgift (halva avgiften vilket i praktiken innebär självkostnadspris),
möjlighet att köpa informationsmaterial till subventionerat pris, med mera. För att få tillgång till denna hjälp
krävs att uppfödaren följer rasklubbens avelsrekommendationer samt de etiska rekommendationerna.

Detta innebär att samtliga hundar (såväl tikar som hanar) som uppfödaren har avelsrätt för
(fullständigt eller via foderavtal) ska uppfylla rasklubbens rekommendationer när de
används i avel i egen eller annan persons uppfödning. När det gäller användning av
hanhund i ett land utanför Sverige gäller det aktuella landets rekommendationer även om
tiken inte uppfyller den svenska rasklubbens rekommendationer, så länge tiken ifråga
inte är svenskregistrerad eller svenskägd och valparna inte registreras i Sverige. Vidare
ska de förhållanden hundarna hålls under inte avvika från de etiska rekommendationerna.
Beslöts att den nya formuleringen gäller från dags dato och att den används i revisionen av RAS.

§ 012 Gårdshunden
Utgivningsplanen för 2016 kommer i princip att se ut som 2015 med justering för datum.
Beslöts att de kommande intervjuerna med Årets hund kommer att begränsas till maximalt en A4sida per intervju, detta för att få plats i ett nummer.
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§ 013 Hemsidan
Arbetet med uppdateringar fortlöper.

§ 014 Nordisk avelskonferens
Inbjudan till gårdshundklubbarna i Finland, Danmark och Norge har skickats. Ärendet bordlägges
till ett senare möte.

§ 015 Årsmötet
Arbetet med Verksamhetsberättelsen 2015 fortgår.
Arbetet med verksamhetsplanen 2016 fortgår.

§ 016 Råd och riktlinjer för planering av rasmonter
Beslöts att Råd och riktlinjer för planering av rasmonter ska följas, se bilaga.
Beslöts att ansvarig för aktivitetsgrupperna ser till att dokumentet skickas ut när det är aktuellt.

§ 017 Butiken
Ärendet bordlades till ett senare möte.

§ 018 Övriga frågor
a) Domare till rasspecialen 2018 - beslöts att Anne sammanställer en lista med förslag på
lämpliga domare till styrelsen i god tid före nästa möte. Fortsatt diskussion nästa möte.
b) Priser till Årets Hund diskuterades.

§ 019 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 1 februari 2016 kl. 19.

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

Vid protokollet:

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

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

…………………………………………………
Åsa Lundgren
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