RDSG 08-2016
2016-03-14
§ 093 - § 115

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 14 mars 2016 kl. 19.00
Närvarande: John S Berg (ordf), Barbro Härse (sekr), Åsa Lundgren (vice ordf), Siw Synnerman
Nordström (kassör), Anna-Clara Halleröd, Berit Lindenger, Fredrik Lövgren, Laila Redlund
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: Anna Majaniemi
Vid protokollet: Barbro Härse

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

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

§ 095 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 096 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 6_2016 samt konstituerande styrelseprotokoll 7_2016 gicks igenom och lades till
handlingarna.
§ 097 Konstituerande av AU
Beslöts att Arbetsutskottet (AU) består av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt kassör.
§ 098 Meddelande
Suppleant Sara Agemark, som på årsmötet valdes på ett år, har 2016-03-04 avsagt sig sitt uppdrag
med omedelbar verkan.
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§ 099 Styrelsens arbetsbeskrivning
Alla läser igenom arbetsbeskrivningen 2015 och kommer med synpunkter till nästa möte då den ska
gås igenom och revideras.

§ 100 Styrelsens uppdrag inför det nya verksamhetsåret
Årsmötets uppdrag till styrelsen och verksamhetsplanen ska arbetas igenom vid vårt fysiska möte.
Beslöts att tillfråga fyra av motionärerna, som undertecknat motion 1 och 2 till årsmötet, att ingå i
den arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna att bilda ett antal lokala föreningar/underföreningar
till RDSG enligt årsmötets uppdrag.
Beslöts att John och Barbro utformar ett brev.

§ 101 AU-protokoll
Protokoll från AU 2015-03-05 gicks igenom. AU-mötet avhandlade en dispensansökan angående
användande av tik, som ej fyllt 24 månader, i avel. Dispensansökan avslogs. Protokollet godkändes
och lades till handlingarna.

§ 102 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 103 Meddelande från SKK
Inga meddelanden.

§ 104 Meddelande från SGVK
Inga meddelanden.

§ 105 Arbetsgruppen för avelsfrågor
Beslöts att välkomna Tove Söderblom som ny ledamot i Arbetsgruppen för avelsfrågor.

§ 106 Gårdshunden
Beslöts att den nya styrelsen, sportkommittén och beteendekommittén ska presenteras i
Gårdshunden nr 2/2016 (manusstopp 15 maj).

§ 107 Hemsidan
Arbetet med uppdateringar fortlöper.
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§ 108 Sportkommittén
Beslöts att Barbro kontaktar de kvarvarande medlemmarna.

§ 109 Samarbete med Sveland
RDSG har fått en inbjudan från Sveland angående ett framtida samarbete. Förslaget innefattar bl. a.
marknadsföring av Sveland via hemsida, tidningen Gårdshunden, i medlemsutskick och på
utställningar. RDSG skulle då från Sveland erhålla t. ex. priser till rasspecialen, provision på
tecknade medlemsförsäkringar, medlemsrabatt på försäkringar samt bidrag till klubben.
Styrelsen enas om att förslaget är intressant.
Beslöts att John kontaktar Sveland för förtydligande.

§ 110 Ansökan om att anordna inofficiell utställning 2017
Tina Strandberg har tidigare inkommit med en ansökan om att anordna en inofficiell utställning i
Enköping den 6 juni 2017.
Beslöts att tillstyrka ansökan.

§ 111 Nyhetsbrev
Beslöts att nyhetsbreven ska läggas ut till styrelsen för korrekturläsning innan utskick samt att de
ska numreras.

§ 112 Webshop
Åsas förslag diskuterades.

§ 113 Övriga frågor
a) Arbetsgruppen för rasspecialen består av John, Barbro, Siw, Anne, Gun Grysell samt Laila.
b) Beslöts att Barbro kollar upp angående bokning av stugor.
c) Aktivitetsgrupp Skåne-Blekinge har haft avhopp. Aktivitetsgrupp Stockholm har bara en
ansvarig: Lena Jansson-Kujanpää. Beslöts att Laila kontaktar Lena för diskussion.
d) Brev från medlem diskuterades. Beslöts att John svarar på brevet.
e) Beslöts att John skickar ut en förbindelse angående tystnadsplikt som alla skriver under och
som sedan arkiveras.

§ 114 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 4 april 2016 kl. 19.00.
§ 115 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

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

Justeras:

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

…………………………………………………
Åsa Lundgren
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