RDSG 20-2016
2016-11-24
§ 289- § 299

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund torsdagen den 24 november 2016
Närvarande: John S Berg (ordf.), Barbro Härse (sekr), Siw Synnerman Nordström (kassör), AnnaClara Halleröd, Berit Lindenger, Fredrik Lövgren, Laila Redlund
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: Åsa Lundgren
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 290 Val av justeringsperson
Utsågs Berit Lindenger att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 291 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 292 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 19_2016 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 293 Sportkommittén
a) Tina Lennartsson har meddelat att hon avgår ur kommittén. Beslöts att tillfråga två kandidater
om det finns intresse från deras sida att ingå i Sportkommittén. Ansvarig Fredrik.
b) Regelrevideringar och regler för Nose Work är på gång.
c) Sportkommittén funderar på nya idéer inför Rasspecialen 2017.

§ 294 Årets Hund 2016
Prisernas utformning diskuterades. Beslöts att priser och rosetter köps in av Anne.
§ 295 Nordisk avelskonferens/Rasspecialen 2017
Föreläsning om BPH/mentalitet med Anne-Chatrine Edoff genomförs på fredagen.
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§ 296 Arbetsgruppen/utredning lokala föreningar
Beslöts att Anna-Clara Halleröd går in som styrelsens representant i gruppen.

§ 297 Övriga frågor
a) Lupus är intresserade av att skriva sponsoravtal. Beslöts att Fredrik jobbar vidare.
b) Sveland och If är intresserade av ett sponsoravtal. Beslöts att bordlägga frågan till nästa möte.
c) Enkäten från Degeberga gicks igenom. Vi fick in endast åtta (8) svar. Till nästa år måste vi se
till att enkäterna delas ut. Endast slutna frågor. Inga frågor om boendet. Eventuellt ha utlottning
på inlämnade enkäter.
d) Årsbok - beslöts att först undersöka intresset bland medlemmarna genom att fråga via
hemsidan. Ansvariga John och Anne.
e) Bemanningen på rasmontern Stockholm 2016 är klar. Bemanning med hund, alltid minst två
personer samtidigt. Beslöts att tacka nej till SKKs erbjudande om att ta hand om mattor efter
utställningen.
f) Aktivitetsgruppen Norrbotten avslutas pga att det inte finns ombud. Beslöts att Laila kollar med
aktivitetsombuden i de andra grupperna om de ska vara kvar 2017.
g) Beslöts att göra en enkel informationsbroschyr i A4-format med info om hemsidan,
Sportkommittén och aktivietesgrupperna. Ansvariga Fredrik, Berit, Laila.
h) Fredrik och John redogjorde kort om SKKs nya organisationsförslag.
i) Beslöts att John gör ett förslag till nya regler för uppfödarlistan på hemsidan.

§ 298 Nästa möte
Nästa telefonmöte tisdagen den 6 december 2016 kl. 19.00.
§ 299 Mötet avslutas.
Mötesordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

………………………………………………
Barbro Härse, sekreterare.
Justeras:

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

…………………………………………………
Berit Lindenger
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