RDSG 17-2016
2016-10-26
§ 252- § 272

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund onsdagen den 26 oktober 2016
Närvarande: John S Berg (ordf.), Åsa Lundgren (vice ordf), Barbro Härse (sekr), Siw Synnerman
Nordström (kassör), Anna-Clara Halleröd (tom §266), Berit Lindenger (from §267), Fredrik
Lövgren, Laila Redlund
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder:
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 253 Val av justeringsperson
Utsågs Åsa Lundgren att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 254 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 255 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 15_2016 och 16_2016 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 256 Ekonomi
a) Det ekonomiska läget gicks igenom.
b) Det ekonomiska utfallet för rasspecialen i Degeberga 2016 gicks igenom.
c) Offert från SKK angående administrering av klubbens medlemsskap diskuterades. Beslut tas på
nästa möte.
d) Beslöts att en policy för hur ersättning tas ut vid klubbaktiviteter ska skrivas. Ansvariga Berit
och John.

§ 257 Uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom.
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§ 258 Meddelande från SKK
Inga meddelanden.

§ 259 Meddelande från SGVK
Inga meddelanden.

§ 260 Uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna
Ärende: Tik som inte uppnått 24 månader vid parningstillfället.
Beslöts att uppfödaren tas bort från uppfödarlistan på hemsidan samt inte får valphänvisning under
perioden 2016-10-26 — 2017-10-25, se bilaga 1.

§ 261 Arbetsgruppen för avelsfrågor
Gruppen jobbar vidare.

§ 262 Gårdshunden
Ett antal offertförfrågningar är skickade. Beslöts skicka ut offertförfrågan till ytterligare ett antal
tryckerier så att vi erhåller minst fem offerter.

§ 263 Butiken
Beslöts att skicka kontrakt till de medlemmar som önskar sälja via hemsidan. Ansvariga Åsa och
Barbro

§ 264 Hemsidan
Kostnaden för hemsidan har ökat på grund av att Amsen Webdesign har sagt upp sponsoravtalet
med rasklubben. Beslöts att i samarbete med webmaster titta över vad som kan förändras så att
kostnaderna kan minskas.

§ 265 Sportkommittén
a) Sportkommittén jobbar vidare med en översyn av våra regler i grenarna lydnad, agility och
rallylydnad för tävlingarna i Årets Hund samt de inofficiella tävlingarna på rasspecialen med
hänsyn till att det har skett regelrevideringar inför låsningsperiod 2017-01-10 — 2021-12-31.
b) Nosework är en ny verksamhet inom SKK med officiell status from 2017-01-01. Beslöts att
Nosework ska ingå i Årets Hund from 2017. Beslöts att jobba vidare med regler för detta. Ansvarig
Barbro
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§ 266 Poängberäknare
Inför 2017 behövs ett par nya poängberäknare för tävlingarna Årets Hund. Beslöts att Fredrik
tillfrågar intresserade medlemmar samt att Fredrik kontaktar de som är poängberäknare och hör om
fortsatt intresse för uppdraget.

§ 267 Nordisk avelskonferens
Programpunkter diskuterades.
§ 268 Årsmöte 2017
Beslöts att förlägga årsmötet till Scandic Elmia, Jönköping, lördagen den 26 februari kl. 14.

§ 269 Uppfödarutmärkelser
Beslöts att anta senaste förslag till regler, se bilaga 2.

§ 270 Övriga frågor
Anna Majaniemi har den 26 oktober meddelat styrelsen att hon ställer sin plats till förfogande.
§ 271 Nästa möte
Nästa telefonmöte måndagen den 14 november 2016 kl. 19.00.
§ 272 Mötet avslutas.
Mötesordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

…………………………………………………
Åsa Lundgren
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