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§ 056 - § 070

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 15 februari 2016 kl. 19.00
Närvarande: John S Berg (ordf), Beatrice Barck (vice ordf), Siw Synnerman Nordström (kassör),
Barbro Härse (sekr), Åsa Lundgren, Camilla Kiuru, Maja Lind
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: Laila Redlund
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 057 Val av justeringsperson
Utsågs Maja Lind att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 058 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 059 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 2_2016 gicks igenom: arbetet med att utse sekreterare till årsmötet pågår. John
kollar upp datum och lämplig plats för rasspecialen 2018. Protokollet lades till handlingarna.
Styrelseprotokoll 3_2016 och 4_2016 gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 060 Ekonomi
Beslöts att föreslå årsmötet att vinsten för 2015 förs över till ny räkning.
Beslöts att föreslå årsmötet att medlemsavgiften för 2017 ska vara oförändrad.
Beslöts att Siw jobbar vidare med att skaffa Swish så att klubben framgent slipper hantera
kontanter.

§ 061 Meddelande från SKK
Inga meddelanden.
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§ 062 Meddelande från SGVK
Ny domare på rasen är Åsa Thunqvist.

§ 063 Uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna
Se bilaga 1.

§ 064 Medlemsärende
Medlemsärende diskuterades.

§ 065 Arbetsgruppen för avelsfrågor
Beslöts lägga ut avtalet med SLU (se bilaga 2) om insamlandet av blodprover från sjuka hundar
med diagnos samt äldre friska hundar >10 år på hemsidan, Facebook samt informera uppfödare via
nästa nyhetsbrev.

§ 066 Årsmötet
Verksamhetsberättelsen är klar för underskrift.
Styrelsens yttrande över inkomna motioner behandlas slutligen på nästa möte.

§ 067 Ansökan om att anordna inofficiell utställning 2017
Beslöts att John kontaktar Tina Strandberg på nytt.

§ 068 Övriga frågor
a) Beslöts trycka upp 1500 nya broschyrer.
b) Beslöts att medlemmar som kommer till årsmötet får reseersättning som tidigare år. Åsa lägger
upp info på hemsidan.
c) Informerades att Maria Nordh, aktivitetsombud Västerbotten, slutar som aktivitetsombud.
Hennes roll tas över av Anette Ekman, redan aktiv i aktivitetsgruppen.
d) Aktivitetsgrupp Norrbotten har ansökt om bidrag till verksamheten, framför allt kostnader för
lokalhyra. Beslöts ge aktivitetsgrupp Norrbotten ett bidrag på 1500 kr.
e) Beslöts att anta de av Arbetsgruppens för avelsfrågor föreslagna avelsrekommendationerna
gällande PLL.
f) Beslöts ge Arbetsgruppen för avelsfrågor i uppdrag att förtydliga avelsrekommendationerna för
PLL.
g) Beslöts att se till att dokumentet Avelsrekommendationer (särtryck ur RAS) uppdateras enligt
tidigare tagna beslut.

§ 069 Nästa möte
Telefonmöte måndagen den 22 februari 2016 kl. 19.00.
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§ 070 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

…………………………………………………
Maja Lind
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