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Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund tisdagen den 13 december 2016
Närvarande: John S Berg (ordf.), Barbro Härse (sekr), Anna-Clara Halleröd, Berit Lindenger,
Fredrik Lövgren, Laila Redlund
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: Åsa Lundgren
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 317 Val av justeringsperson
Utsågs Fredrik Lövgren att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 318 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 319 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 21_2016 gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 320 Föreningens adress
Beslöts att rasklubbens officiella adress ska vara c/o Barbro Härse, Backsippevägen 6, 242 72
Ludvigsborg.

§ 321 Sportkommittén
Regler för Årets Nosework-hund håller på att arbetas fram. Barbro håller kontakt med
Sportkommittén.

§ 322 Arbetsgruppen/utredning lokala grupper
Anna-Clara har mejlat gruppen för att få information om hur arbetet fortskrider. De anmodas
komma in med en sammanfattning senast 20 december.
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§ 323 Sponsoravtal foderleverantör
Beslöts att tacka ja till samarbete med Lupus/Four Friends gällande åren 2017-2018.

§ 324 Sponsoravtal försäkringsbolag
Frågan bordlägges under det att John tittar över och noggrant jämför de olika förslagen.

§ 325 Årsbok
Arbetet med en eventuell årsbok kommer att starta först efter att uppfödarna fått uttrycka sitt
intresse för en årsbok och delge sina önskemål av innehåll. Allt för att säkerställa att en tillräcklig
efterfrågan finns.
§ 326 Ansökan om att arrangera inofficiell utställning
Beslöts att tillstyrka ansökan från aktivitetsgruppen Skåne-Blekinge om att arrangera en inofficiell
utställning i Djurröd 2017-06-11.

§ 327 Förslag om ändring av avelsrekommenadtioner
Förslag har inkommit från Laila Redlund om att ändra avelsrekommendationerna gällande ålder på
tik vid första parningen. Förslaget diskuterades och skickas vidare till Arbetsgruppen för
avelsfrågor.

§ 328 Arbetsgruppen för avelsfrågor
På nästa möte tas beslut gällande FCI-presentationen.

§ 329 Övriga frågor
Gun Grysell skickar sitt varma tack för uppvaktningen på sin bemärkelsedag!

§ 330 Nästa möte
Nästa telefonmöte tisdagen den 3 januari 2017 kl. 19.00.
§ 315 Mötet avslutas.
Mötesordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet med att önska alla en God Jul och ett
Gott Nytt År.
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Vid protokollet:

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

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

…………………………………………………
Fredrik Lövgren
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