RDSG 10-2016
2016-05-09
§ 135 - § 153

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 9 maj 2016
Närvarande: John S Berg (ordf), Åsa Lundgren (vice ordf), Barbro Härse (sekr), Siw Synnerman
Nordström (kassör), Anna-Clara Halleröd, Berit Lindenger, Fredrik Lövgren, Anna Majaniemi,
Laila Redlund
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder:
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 136 Val av justeringsperson
Utsågs Anna-Clara Halleröd att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 137 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 138 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 9_2016 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 139 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.
Vid SGVKs Fullmäktigemöte i april togs ett beslut att höja rasklubbarnas avgift från och med 2018,
från 20 kr/medlem till 25 kr/medlem. Detta måste diskuteras vidare inför nästa årsmöte.

§ 140 Meddelande från SKK
Inga meddelanden.

§ 141 Meddelande från SGVK
Inga meddelanden.
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§ 142 Uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna
Begäran om valphänvisning har inkommit där tiken inte var 24 månader vid parningstillfället.
Beslöts att uppfödaren inte får valphänvisning samt tas bort från uppfödarlistan på hemsidan under
perioden 2016-05-15 — 2017-05-14.
Se bilaga 1.

§ 143 Arbetsbeskrivningar 2016
Arbetsbeskrivningarna 2016 gicks igenom och diskuterades. Nya kommittéer och arbetsgrupper har
tillkommit vilket kräver en revidering.
Beslöts att Barbro gör de ändringar som diskuterades för att sedan fortsätta diskussionen nästa
möte.

§ 144 Gårdshunden
Förfrågan har inkommit från Henrix Grafiska i Huskvarna som önskar ge RDSG en offert på
tryckning av Gårdshunden.
Beslöts att tryckeriet får ingå i den större offertförfrågan som enligt årsmötets uppdrag ska göras
under året.

§ 145 Rasspecialen 2016
Beslöts programmet för årets rasspecial:
Fredag
kl. 12 - rallylydnad
kl. 17 - agility
Lördag
kl. 09 - utställning del 1
kl. 10 - kurs Rallymix
kl. 17 - lydnadstävling
kl. 18.30 buffé
Söndag
kl. 09 - utställning del 2
kl. 9-15 kurs Lydnad
kl. 10 kurs Sök
kl. 11 uppvisning, tips Trix/Freestyle
Beslöts anmälningsavgifterna för årets rasspecial:
• Utställning valp 150 kr, veteran 240 kr, övriga klasser 300 kr. Reducerad
anmälningsavgift utgår fr.o.m. tredje hunden som anmäls i officiell klass och har samma
ägare. Prisreduktionen gäller från och med tredje hunden och reduktionen avgår från den
lägsta anmälningsavgiften och priset reduceras till 170 kr.
• Agility 70 kr/klass
• Rallylydnad 100 kr/klass
• Lydnad 100 kr/klass
• Rallymix 200 kr/ekipage
• Sök 200 kr/ekipage
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• Lydnadskurs 700 kr för 1 person med hund, 200 kr för 1 person utan hund (åhörarplats)
• Prova på-Trix/Freestyle 200 kr/ekipage
Beslöts att uppfödare som sponsrat pokal i en särskild klass år 2015 har förtur till samma klass år
2016.

§ 146 Hemsidan
Arbetet med uppdateringar fortlöper och är snart färdigt.

§ 147 Sportkommitté
Sportkommittén har haft möte och bland annat diskuterat hur kompetensen ser ut idag. Det saknas
kompetens inom framför allt rallylydnad och viltspår vilket bör åtgärdas.

§ 148 Beteendekommitté
Diskuterades att att ett mål med BPH är att få fram en profil för gårdshund. Hittills har 127
gårdshundar BPH-testats. När 200 enskilda hundar inom en ras har genomfört BPH gör SKK en
detaljerad sammanställning av resultatet till ras- och specialklubben. Beslöts att sponsra
genomförda BPH under 2016 med 200 kr per hund för att nå målet med minst 200 beskrivna
hundar.

§ 149 Nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev diskuterades.

§ 150 Fototävling
Beslöts att juryn består av Annette Andersson, Maja Lind och Kent Nilsson.
Tävlingen pågår till 8 augusti. Blänkare läggs ut på FB och på hemsidan.
§ 151 Arbetsgruppen för utredning av lokala grupper
Enligt årsmötets beslut ska arbetsgruppens medlemmar rekryteras ibland de medlemmar som
skickat in motionerna samt en styrelseledamot. Hittills har tre personer tackat ja till att sitta med i
arbetsgruppen: Ulrika Talts, Marie Sandelin och Lotta Magnusson.

§ 152 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 30 maj 2016 kl. 19.00.
§ 153 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

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

Justeras:

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

…………………………………………………
Anna-Clara Halleröd
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