RDSG 14-2016
2016-07-28
§ 206- § 220

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
torsdagen den 28 juli 2016, Degeberga
Närvarande: Åsa Lundgren (vice ordf), Barbro Härse (sekr), Siw Synnerman Nordström (kassör),
Anna-Clara Halleröd, Fredrik Lövgren, Laila Redlund
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: John S Berg (ordf.), Berit Lindenger, Anna Majaniemi
Vid protokollet: Barbro Härse

§ 206 Mötet öppnas
Vice ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 207 Val av justeringsperson
Utsågs Laila Redlund att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 208 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 209 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 13_2016 bordlades.

§ 210 Ekonomi
Klubben har numera ett swish-konto: 1233 2643 22

§ 211 Meddelande från SKK
Inga meddelanden.

§ 212 Meddelande från SGVK
Anna-Clara tittar fortsatt över organisationen för Hundungdom som underlag till ny diskussion om
att eventuellt bilda en ungdomssektion.
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§ 213 Medlemsärenden
Inga ärenden.

§ 214 Enkät HD-index
Beslöts att enkäten skickas ut till uppfödare per mail. Svar ska vara inne senast 30/9-2016. Enkäten
läggs även ut på rasklubbens facebooksida samt i en uppfödargrupp.
§ 215 Arbetsbeskrivningar
Barbro skriver rent dokumentet med de senaste lydelserna.

§ 216 Nordisk avelskonferens 2017
Diskuterades upplägg. Lämpligt att förlägga konferensen till en dag med föreläsningar på dagen
samt paneldiskussion på eftermiddagen. Lämplig tidpunkt är rasspecialen 2017 på Tånga Hed.
Föreslås att planera för att kunna hålla avelskonferens en gång om året med olika tema.
§ 217 Uppdragen från årsmötet
a) Arbetsgruppen som ska utreda möjligheten att bilda lokala föreningar/underföreningar till
RDSG är bildad, se protokoll 11-2016 §166.
b) John och Siw ser över möjligheten och ekonomin när det gäller att lägga ut tidningen digitalt.
c) Kartläggning av förekomsten av cystinuri: Åsa skriver ett upprop där vi efterlyser hundar som
insjuknat i cystinuri. Detta läggs ut på hemsidan och i tidningen.
d) Kartläggning av förekomsten av PLL: Åsa skriver ett upprop där vi efterlyser hundar som
diagnosticerats med PLL. Detta läggs ut på hemsidan och i tidningen.
e) Samtliga nordiska HD-resultat ska medräknas vid beräkning av HD-index: Åsa och Barbro
sätter ihop en skrivelse till SGVK.

§ 218 Övriga frågor
Beslöts att vid nästa möte gå igenom förslaget till uppfödarutmärkelser.

§ 219 Nästa möte
Nästa telefonmöte måndagen den 22 augusti 2016 kl. 19.00.

§ 220 Mötet avslutas.
Mötesordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

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

Justeras:

………………………………………………
Åsa Lundgren, mötesordförande

…………………………………………………
Laila Redlund
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