RDSG 19-2016
2016-11-14
§ 274- § 288

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 14 november 2016
Närvarande: John S Berg (ordf.), Barbro Härse (sekr), Siw Synnerman Nordström (kassör), AnnaClara Halleröd, Berit Lindenger (from §283), Fredrik Lövgren, Laila Redlund
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: Åsa Lundgren
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 275 Val av justeringsperson
Utsågs Anna-Clara Halleröd att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 276 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 277 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 17_2016 och 18_2016 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 278 Ekonomi
a) Det ekonomiska läget gicks igenom. Medlemsantalet tycks minska sedan förra året. Beslöts att
analysera orsaken. Beslöts att bilda en arbetsgrupp bestående av Fredrik, Anna-Clara och Laila
som jobbar vidare med en analys.
b) Beslöts att överlämna administrering av klubbens medlemsskap till SKK senast from
2018-01-01.
c) Diskuterades utfallet av kostnader för årsmötena de senaste åren.

§ 279 Årsmöte 2017
Beslöts att John och Anne kollar upp lämplig årsmöteordförande.
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§ 280 Uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom.

§ 281 Meddelande från SKK
Inga meddelanden.

§ 282 Meddelande från SGVK
SGVK ska sammanställa en informationsfolder om de raser som ingår i SGVK. Målet är att foldern
ska skänkas till uppfödare av SGVKs raser som i sin tur kan dela ut den till valpköpare och andra
intressenter.

§ 283 Uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna
Ärende: Valphänvisning
Beslöts att uppfödaren inte får valphänvisning under perioden 2016-11-14 — 2017-11-13, se bilaga
1.

§ 284 Arbetsgruppen för avelsfrågor
Gruppen jobbar vidare.

§ 285 Aktivitetsgrupperna
a) Aktivitetsgrupperna ombedes skicka in sina verksamhetsberättelser 2016 samt
verksamhetsplaner 2017 senast 15 december till Barbro, som sammanställer.
b) Aktivitetsgruppen Skåne-Blekinge önskar genomföra en inofficiell utställning 2016-06-11. John
kontaktar aktivitetsombuden och ber att de inkommer med en skriftlig ansökan samt budget.

§ 286 Hemsidan
Beslöts att uppdateringar ska ske vid ett par bestämda tillfällen i veckan, detta för att minska
kostnaderna. Anne kontaktar webmaster.

§ 287 Nästa möte
Nästa telefonmöte torsdagen den 24 november 2016 kl. 19.00.
§ 288 Mötet avslutas.
Mötesordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

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

Justeras:

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

…………………………………………………
Anna-Clara Halleröd
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