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§ 238- § 251

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för rasklubben för dansk-svensk gårdshund
tisdagen den 26 september
Närvarande: John S Berg (ordf.), Siw Synnerman Nordström (kassör), Anna-Clara Halleröd,
Fredrik Lövgren, Laila Redlund och Berit Lindenger
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: Åsa Lundgren (vice ordf.), Barbro Härse (sekreterare) och Anna Majaniemi
Vid protokollet: Fredrik Lövgren
§ 238 Mötet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 239 Val av justeringsperson
Utsågs Berit Lindenger att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.
§ 240 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 241 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 15_2016 bordlades.
§ 242 Uppdraglistan
Uppdraglistan gicks igenom och uppdaterades. Berit fick i uppdrag att skicka ut uppdragslistan
2 veckor innan kommande styrelsemöte som en påminnelse på att uppdragen på listan ska
utföras.
§ 243 AU-beslut
Inga AU-beslut föreligger.

§ 244 Ekonomi/Medlemsavgift/medlemmar
Medlemsavgifternas inflöde är likvärdigt med föregående år.
Den ekonomiska sammanställningen av rasspecialen är inte färdigställd bland annat för att alla
fakturor inte är betalda.
Kassören fick i uppdrag att göra en sammanställning av hur många medlemmar klubben har
totalt, hur många nya medlemmar som tillkommit sedan förra sammanställningen samt hur
många medlemmar som förnyar sitt medlemskap efter avslutat gåvomedlemskap.
Kostnaden för hemsidan har ökat vilket delvis beror på att sidan under en längre tid
genomgått upp-datering. Vidare har perioden då klubben haft rabatterat pris gått ut vilket
medfört ökad timpenning.
§ 245 Meddelande från SKK
a) SKK policy för digitala medier: Policy för digitala medier är utlagd på hemsidan.
Vid ny styrelsetillsättning ska policyn vara en del i introduktionen.
b) Inbjudan rasklubbtorget: Fredrik ansvarar för rasmontern på Älvsjömässan i Stockholm
3-4 december. Styrelsen beslutade att ersättning för resa, uppehälle och övriga utlägg
utgår till rasmonteransvarig. Personer som kontaktar medlemmar med frågan om de
eventuellt kan hjälpa till i rasmontern meddelar Fredrik vilka medlemmar som är
kontaktade.
c) Nya medlemsavier till de medlemmar som ska aviseras och som SKK kansli i nuläget
administrerar medlemskapen för: Kassören kollar inför kommande styrelsemöte vad
kostnaderna hos SKK i nuläget ligger på.
§ 246 Meddelande från SGVK
a) Ny domarelev på dansk-svensk gårdshund: Christina Bjerstedt-Ohlsson.
b) Sveriges Hundungdom: Styrelsen beslöt att inte gå vidare med frågan. Sportkommittén
fick i uppdrag att diskutera om det finns synpunkter som eventuellt kan återföra
punkten till agendan.
§ 247 Disciplinärenden/medlemsärenden
a) Kennel A: Styrelsen beslöt att återskapa ett dokument angående livstids dispens för
avel på en förlossningsskadad hane. I dokumentet ska det göras ett tillägg. Dispenser
av liknande karaktär ges endast för en kull i taget.
b) Kennel B: Styrelsen har inte utfört sanktion enligt gällande praxis inom rimlig tid efter
händelsen, ingen åtgärd kommer att ske.
c) Gåvomedlemskap: När en medlem har frågor eller synpunkter ska dessa alltid inkomma
skriftligt. Sekreteraren svarar medlem som ställt frågor om gåvomedlemskap.
d) Rabatt till uppfödare på rasskriften (blå/gult häfte med information om rasen):
Styrelsen beslöt att inte fortsätta ge uppfödarna rabatt på rasskriften. Anledningen är
att det endast finns 30 ex kvar. Skulle en ny upplaga tryckas kommer ärendet med
rabatterat pris till uppfödarna att tas upp för omprövning.
e) Uppfödarmöte 160521: Sekreteraren svarar medlem som skickat in skrivelsen.
Eventuella frågeställningar från uppfödarmötet ska sammanställas och skickas separat
till styrelsen för behandling.

§ 248 Arbetsgruppen för avelsfrågor
a) Powerpointpresentation till FCI: Powerpointpresentationen är färdig och ligger i
Dropbox. Styrelsen föreslog vissa justeringar i texten. Ordförande sammanställer ett
förslag på justeringar.
b) Rasdata: Styrelsen förordar avelsdata då man där kan ta del av samma information som
i rasdata. Sekreteraren svarar medlem som frågat om rasdata.
§ 249 Punkt 12-23
Bordlades.
§ 250 Nästa möte
Nästa möte, telefonmöte måndagen 31 oktober kl. 19.00.
§ 251 Mötet avslutas.
Mötesordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:
………………………………………………
Fredrik Lövgren.

Justeras:
………………………………………………

…………………………………………………

Berit Lindenger

John S Berg, Ordförande

