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Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 13 juni 2016
Närvarande: John S Berg (ordf), Åsa Lundgren (vice ordf), Barbro Härse (sekr), Siw Synnerman
Nordström (kassör), Anna-Clara Halleröd, Berit Lindenger, Fredrik Lövgren (from §182), Laila
Redlund
Adjungerad: Anne Hansson (from §11)
Anmält förhinder: Anna Majaniemi
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 173 Val av justeringsperson
Utsågs Berit Lindenger att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 174 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 175 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 11_2016 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 176 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 177 Meddelande från SKK
a) Inbjudan till grundläggande utbildning för ordförande, sekreterare och kassörer i SKKs klubbar
den 17 september i Hässleholm. Beslöts att Barbro och eventuellt John deltar

§ 178 Meddelande från SGVK
a) 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
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brukshundklubben. Detta har diskuterats i tidigare styrelse (protokoll 1-2015 §11) och då beslöts
att inte koppla Sveriges Hundungdom till rasklubben pga att det ekonomiskt blir en förlust för
rasklubben. Beslöts att Anna-Clara tittar över organisationen för Hundungdom som underlag till
ny diskussion.
b) Exteriördomare Charlotta Melin har ansökt om att få utöka sitt rasregister med dansk-svensk
gårdshund. Beslöts att tillstyrka ansökan.

§ 179 Medlemsärenden
Inga ärenden.

§ 180 Rasspecialen
Allt under kontroll.

§ 181 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. Brev har skickats till ledamöterna (bil. 1, 2).

§ 182 Uppfödarutmärkelser gällande HD, patella och BPH
Regler och formuleringar gicks igenom. Beslöts att Fredrik kontaktar Maja Lind.

§ 183 Nordisk avelskonferens
Diskuterades olika upplägg och tidpunkter.

§ 184 Nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2-2016 har skickats ut. Beslöts att det också ska läggas ut på hemsidan.

§ 185 Arbetsbeskrivningar
Text angående Beteendekommittén måste formuleras färdigt.

§ 186 Uppdragslistan
Alla måste gå igenom och skicka eventuella ändringar till Berit.

§ 187 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 18 juli 2016 kl. 19.00.
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§ 188 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

…………………………………………………
Berit Lindenger
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