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Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund tisdagen den 6 december 2016
Närvarande: John S Berg (ordf.), Barbro Härse (sekr), Anna-Clara Halleröd, Berit Lindenger, Åsa
Lundgren, Fredrik Lövgren, Laila Redlund
Adjungerad: Anne Hansson (tom § 309)
Anmält förhinder:
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 301 Val av justeringsperson
Utsågs Laila Redlund att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 302 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 303 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 20_2016 gicks igenom och lades till handlingarna.
Rättelse av protokoll 17_2016 §268 justering av datum för årsmöte: skall vara lördag 25 februari
Rättelse av protokoll 19-2016 §285b justering av år för utställning: skall vara 2017-06-11

§ 304 Ekonomi
a) Kassören Siw Synnerman Nordström har avgått både som kassör och som ledamot, se
bil. 1.
b) Beslöts enhälligt anlita Ann-Sofie Widén som kassör utanför styrelsen fram till årsmötet
2017.
c) Beslöts att till firmatecknare i föreningen utse John Sigve Berg, personnummer xxxxxxxxxx, och Barbro Härse, personnummer xxxxxx-xxxx, att teckna firma var för sig.
Beslöts att annullera tidigare beslut angående Siw Synnerman Nordström,
personnummer xxxxxx-xxxx, som firmatecknare.
d) Beslöts att Barbro Härse jämte ordförande John S Berg attesterar verifikationerna.
e) Beslöts att Barbro Härse tills vidare hanterar medlemsregistret.
f) Det ekonomiska läget gicks igenom.
g) Barbro redogjorde för utskicket av almanackorna.
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§ 305 Årsmötet 2017
Verksamhetsberättelsen är påbörjad. En stor del består av material från Arbetsgruppen för
avelsfrågor och valphänvisaren.

§ 306 Meddelanden från SKK
Inga meddelanden.

§ 307 Meddelanden från SGVK
Inga meddelanden.

§ 308 Uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna
Inga ärenden.

§ 309 Uppfödarlistan
Olika förslag diskuterades. Beslöts tillsätta en referensgrupp av uppfödare genom att i ett utskick
tillfråga vilka uppfödare som skulle vara intresserade. Referensgruppen ska kunna användas i andra
sammanhang där det är av vikt för styrelsen att höra uppfödares åsikter.

§ 310 Arbetsgruppen för avelsfrågor
a) Beslöts att anta förslaget på reviderade avelsrekommendationer gällande HD-index.
b) Beslöts att publicera förslaget på reviderad text ang. Nydningens Dirck.

§ 311 Aktivitetsgrupperna
Aktivitetsgrupp Norrbotten upphör ej då nya aktivitetsombud ska utses.

§ 312 Gårdshunden
Beslöts att Berit fortsätter arbeta med offertförfrågan och de inkomna offerterna.

§ 313 Hemsidan
Hemsidan diskuterades.

§ 314 Nästa möte
Nästa telefonmöte tisdagen den 13 december 2016 kl. 19.00.
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§ 315 Mötet avslutas.
Mötesordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

…………………………………………………
Laila Redlund
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