RDSG 15-2016
2016-08-22
§ 221- § 237

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 22 augusti 2016
Närvarande: John S Berg (ordf.), Åsa Lundgren (vice ordf), Barbro Härse (sekr), Siw Synnerman
Nordström (kassör), Anna-Clara Halleröd, Berit Lindenger, Fredrik Lövgren
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: Anna Majaniemi, Laila Redlund
Vid protokollet: Barbro Härse

§ 221 Mötet öppnas
Vice ordförande Åsa Lundgren hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 222 Val av justeringsperson
Utsågs Fredrik Lövgren att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 223 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 224 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 13_2016 och 14_2016 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 225 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 226 Uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom. Alla uppmanas att kolla igenom den och hålla koll på sina uppdrag.

§ 227 Meddelande från SKK
Beslöts att Åsa representerar RDSG på SKKs Centrala avelskonferens 19-20 november i Upplands
Väsby.
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§ 228 Meddelande från SGVK
Eva Nielsen har auktoriserats som exteriördomare på dansk-svensk gårdshund genom utökning av
rasregister via examination.

§ 229 Uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna
a) Beslöts att uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna tas bort från uppfödarlistan
under perioden 2016-08-22 – 2017-08-21. Bilaga 1.
b) 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 2016-08-22 — 2017-08-21. Bilaga 2.

§ 230 Arbetsgruppen för avelsfrågor
Jobbar vidare med enkäten ang. HD-index samt FCI-presentationen.

§ 231 Hemsidan
a) Beslöts lägga in artikel av Åsa Lindholm: Min hane - en avelshund? på hemsidan.
b) Uppsägning from 2016-07-01 av sponsoravtalet mellan Amsen webbdesign och RDSG har
inkommit.

§ 232 Arbetsbeskrivningar
Barbro skriver rent dokumentet med de senaste formuleringarna.
Beslöts att anta dokumentet. Bilaga 3.

§ 233 Nordisk avelskonferens 2017
Arbetsgruppen, som består av Åsa Lundgren, Anne Hansson och Anna Majaniemi, jobbar vidare.

§ 234 Uppfödarutmärkelser
Beslöts att Fredrik och Maja går igenom senaste versionen för att sedan lägga fram till beslut på
nästa styrelsemöte.

§ 235 Övriga frågor
a) Diskuterades fodersponsor till nästa års rasspecial. Beslöts att Fredrik tittar på vilka som skulle
kunna vara aktuella.
b) Beslöts att John jobbar vidare med sponsoravtal med ett försäkringsbolag.
c) Ansökan har inkommit från Linda Heintie om att anordna en aktivitetsdag i Stockholmsområdet.
Beslöts tillstyrka ansökan. Anne kontaktar Linda. Aktiviteten läggs ut på hemsidan och i
Gårdshunden.
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d) Beslöts delta med rasmonter på rasklubbstorget på My Dog 2017. Aktivitetsgruppen Göteborg
ansvarar.
e) Beslöts delta med rasmonter på rasklubbstorget på Stockholms Hundmässa 2016. Siw kontaktar
SKK ang. inbjudan.
f) Beslöts att kursledarna på rasspecialen erhåller ersättning på 800 kr för sin insats.
g) Beslöts att ta ut en kostnad för Fotoalmanackan 2017 på 90 kr. Porto tillkommer. Beslöts att Siw
tar emot anmälningar och ombesörjer utskick.

§ 236 Nästa möte
Nästa telefonmöte måndagen den 26 september 2016 kl. 19.00.

§ 237 Mötet avslutas.
Mötesordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

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

Justeras:

………………………………………………
Åsa Lundgren, vice ordförande

…………………………………………………
Fredrik Lövgren
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