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§ 021 - § 039

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben
för dansk-svensk gårdshund måndagen den 1 februari 2016 kl. 19.00
Närvarande: John S Berg (ordf), Beatrice Barck (vice ordf), Siw Synnerman Nordström (kassör),
Barbro Härse (sekr), Laila Redlund, Åsa Lundgren, Maja Lind
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: Camilla Kiuru
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 022 Val av justeringsperson
Utsågs Siw Synnerman Nordström att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 023 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 024 Tidigare protokoll
Styrelseprotokoll 15_2015 gicks igenom: §252 Siw försöker hitta en person som kan vara lämplig
som årsmötessekreterare. Protokollet lades till handlingarna.
Protokollet 1-2016 gicks igenom: §011a) John har inte fått svar på sin förfrågan och b) ett
förtydligande till hemsidan kommer. Protokollet lades till handlingarna.

§ 025 AU-beslut
Inga beslut.

§ 026 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 027 Meddelande från SKK
a) Rasklubben har fått en förfrågan från tidningen Hundsport angående annons Rasklubbsruta.
Beslöts att rasklubben avstår från denna typ av annons pga det höga priset.
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b) SKK kommer att ordna ett utbildningstillfälle under våren för uppfödare och hanhundsägare
ang. HD-index. Beslöts att Åsa ser till att info kommer ut på hemsidan och på klubbens
Facebook-sida.

§ 028 Meddelande från SGVK
Inga meddelanden.

§ 029 Uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna
a) Se bilaga 1. Beslöts att uppfödaren tas bort från uppfödarlistan på rasklubbens hemsida.
Beslutet innebär även att uppfödaren förlorar rätten till valphänvisning (planerade och födda
valpar) under perioden 2016-02-01 – 2017-01-31. Därefter är aktuell uppfödare välkommen
tillbaka till uppfödarlistan under förutsättning att klubbens avelsrekommendationer följs.
b) Se bilaga 2. Beslöts att uppfödaren tas bort från uppfödarlistan på rasklubbens hemsida.
Beslutet innebär även att uppfödaren förlorar rätten till valphänvisning (planerade och födda
valpar) under perioden 2016-02-01 – 2017-01-31. Därefter är aktuell uppfödare välkommen
tillbaka till uppfödarlistan under förutsättning att klubbens avelsrekommendationer följs.
c) Se bilaga 3. Beslöts att uppfödaren inte tas bort från uppfödarlistan på rasklubbens hemsida
eftersom händelsen ligger så långt tillbaka i tiden.
d) Se bilaga 4. Beslöts att John kontaktar berörd uppfödare.
§ 030 Arbetsgruppen för avelsfrågor
a) Beslöts att Åsa Lundgren blir styrelsens representant i arbetsgruppen.
b) Revidering av avelsrekommendationerna på grund av införandet av HD-index diskuterades.

§ 031 Hemsidan
Arbetet med uppdateringar fortlöper.
Diskuterades möjligheterna att starta upp en web-butik, vilket kräver byte av web-hotell. Först
måste vi hitta en ny butiksansvarig innan vi kan gå vidare.

§ 032 Nordisk avelskonferens
Inbjudan till gårdshundklubbarna i Finland, Danmark och Norge har skickats. Svar har inte
inkommit från alla gårdshundsklubbarna. Arbete med en nordisk avelskonferens återupptages efter
årsmötet.

§ 033 Årsmötet
Arbetet med Verksamhetsberättelsen 2015 fortgår.
Arbetet med verksamhetsplanen 2016 fortgår.
Inkomna motioner diskuteras vid möten som bara behandlar dessa.
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§ 034 Rasspecialen 2018
Domare diskuterades. Beslöts bordlägga ärendet tills tid och plats för rasspecialen 2018 är klart.
Beslöts att John kollar upp lämpligt datum.

§ 035 Ansökan om att anordna inofficiell utställning
Ansökan om att anordna inofficiell utställning har inkommit från Christina Strandberg,
aktivitetsombud för aktivitetsgrupp Mälardalen. Styrelsen enas om att det är ett trevligt initiativ.
Beslöts att Tina måste komplettera ansökan med budget och förslag på domare innan styrelsen kan
fatta beslut i ärendet.
Beslöts att John kontaktar Tina.

§ 036 Hundens dag Bohus fästning 30 april-1 maj
Beslöts att rasklubben inte deltar.

§ 037 Sammanställning hälso-, mental- och exteriörenkäter
Sammanställning har gjorts för 2015 samt för 2014-2015. Beslöts att John skriver en
sammanfattning innan de läggs ut på hemsidan.

§ 038 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte onsdagen den 3 februari 2016 kl. 19.30 då endast motioner inkomna till
årsmötet 2016 ska behandlas.

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

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

…………………………………………………
Siw Synnerman Nordström
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