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Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 30 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

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

§ 155 Val av justeringsperson
Utsågs Fredrik Lövgren att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 156 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 157 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 10_2016 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 158 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 159 Meddelande från SKK
a) Beslöts att rasklubben inte utser en handledare som kan hålla kurser i SKKs nya
uppfödarutbildning. Det kommer att finnas många tillfällen för våra medlemmar att gå den nya
uppfödarutbildningen genom SKK och länsklubbarna på olika håll i landet.
b) SKK inbjuder till avelskonferens 19-20 november 2016. Beslöts att från RDSG skickas Åsa
Lundgren och Tove Söderblom.
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§ 160 Meddelande från SGVK
a) SGVK erbjuder rasklubbar att hjälpa till med katalog inför rasspecialen med en arbetskostnad på
5 kr/hund förutom SKKs avgift för utnyttjande av hunddatabasen (5 kr/hund) och
stambokföringsavgiften (35 kr/hund). Beslöts hänskjuta frågan till Gun Grysell, som tidigare år
gjort katalogen.
b) Sveriges Hundungdom är SKKs ungdomsförbund för ungdomar mellan 6 och 25 år. SGVK vill
att rasklubbarna ska uppmuntra ungdomar att välja att tävla för rasklubben i stället för
brukshundklubben. Detta har diskuterats i tidigare styrelse. Ärendet bordlägges till nästa möte.

§ 161 Medlemsärenden
Beslöts att John, Berit och Siw skriver ett Välkommen/Informationsbrev till nya uppfödare/kennlar
som inte är medlemmar sedan tidigare.

§ 162 Gårdshunden
a) Den finska gårdshundstidningen Pihaus har haft en mycket intressant artikel om PLL hos
gårdshund. Beslöts att Åsa kontaktar rasklubben i Finland för en förfrågan om vi kan få lov att
publicera en översatt version av artikeln i vår tidning.
b) Beslöts att Siw och Berit i samarbete med Anne påbörjar arbetet med en offertförfrågan till ett
antal tryckerier ang. Gårdshunden.

§ 163 Rasspecialen
Beslöts en mindre ändring i programmet gällande lördagen:
Lördag
kl. 09 - utställning del 1
kl. 10 - Prova-på-rallylydnad
Lunch - information och uppvisning Rallymix
kl. 17 - lydnadstävling
kl. 18.30 buffé
Kostnad för buffé 180 kr

§ 164 Samarbete med försäkringsbolag
Två försäkringsbolag har skickat in förslag på samarbete.
Beslöts att avvakta i väntan på att John tar förnyad kontakt med dem.
Beslöts att erbjuda bägge bolagen att sponsra rasspecialen i utbyte mot annonsering i katalogen och
under utställningen.

§ 165 Butiken/webshop
Beslöts att upphöra med Butiken.
Beslöts att medlemmar som tillverkar hundrelaterade produkter ska få en möjlighet att annonsera ut
sin försäljning på hemsidan.
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Beslöts att Åsa jobbar vidare med detta.
§ 166 Arbetsgruppen för utredning av lokala grupper
Arbetsgruppens ledamöter har rekryterats bland de medlemmar som skickat in motionerna och
består av följande personer: Ulrika Talts, Marie Sandelin, Lotta Magnusson och Angelique
Lindblom.
Beslöts att Barbro kontaktar dem och ger dem uppdraget att formulera syfte och mål med arbetet i
gruppen med utgångspunkt från årsmötets beslut.

§ 167 Uppfödarutmärkelser gällande HD, patella och BPH
Beslöts att Fredrik tittar över regler och formulering så att det blir tydligt och förståeligt för alla.

§ 168 Nordisk avelskonferens
Beslöts att Åsa, Anne och Anna M. gör ett första utkast på förslag till innehåll.

§ 169 Arbetsbeskrivningar
Bordlades till nästa möte

§ 170 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 13 juni 2016 kl. 19.00.
§ 171 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

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

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

…………………………………………………
Fredrik Lövgren
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