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Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund onsdagen den 14 januari 2015 kl. 19.00
Närvarande: Linda Laikre (ordf), Lena Johansson (vice ordf), Siw Synnerman Nordström (kassör),
Barbro Härse (sekr), Beatrice Barck, Sofie Lourié, Fredrik Almqvist, Tina Andréasson tom § 11
Adjungerad:
Anmält förhinder: Camilla Kiuru, Anne Hansson (adjungerad), Gun Grysell (adjungerad)
Vid protokollet: Barbro Härse

§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av justeringsperson
Utsågs Beatrice Barck att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Tidigare protokoll
Föregående styrelseprotokoll 12-2014 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 6 Bevarandegenetik
a) En enskild hanhund med väldigt många ättlingar registrerade i SKKs avelsdata har uppmärksammats. Styrelsen konstaterar att matadoravel av detta slag är ytterst olyckligt ur bevarandegenetiskt perspektiv och riskerar att få negativa konsekvenser för rasen. Beslöts att informera i
nästa nummer av Gårdshunden och på hemsidan. Lena skriver förslag till text. Ärendet lämnas
vidare till gruppen för avelsfrågor för analys och eventuell åtgärd.
b) En potentiellt genetiskt värdefull hanhund diskuterades.
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§ 7 Meddelande från SKK (och dess medlemsklubbar) inkl. disciplinärenden
SKKs Disciplinnämnd har fattat beslut i ärenden som rör RDSG: ärenden 104/2014, 106/2014 och
130/2014. Eftersom anmälningarna grundar sig på samma omständigheter beslutar Disciplinnämnden att pröva dem i ett gemensamt beslut.
Disciplinnämndens beslut: Envar av Christer Carmonius och Eje Carlsson tilldelas erinran.
Styrelsen diskuterade beslutet.

§ 8 Inventarieförteckningen
Genomgång av läget vad gäller inventarielistan och förbindelser. Arbetet fortgår.

§ 9 Remisser
a) Revision av rallylydnadsregler - RDSGs svar gicks igenom. Svaret skickas när innevarande
möte avslutats.
b) Revision av lydnadsregler
Tina sammanställer ett svar. Utförligt skrivna förslag ska ha inkommit till Tina snarast. Svar ska
lämnas senast 25 januari.

§ 10 Årsmötet 2015
a) Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk redovisning
Barbro skriver/sammanställer förslag till verksamhetsberättelse, Linda skriver förslag till verksamhetsplan och Siw skriver förslag till ekonomisk redovisning. Aktivitetsgruppernas verksamhetsberättelser infogas i styrelsens verksamhetsberättelse och ska vara Barbro tillhanda senast 1 februari.
Sofie har kontaktat aktivitetsgrupperna.
b) Föreläsare till avelskonferensen har ännu ej svarat. Eventuell ersättare diskuterades.
c) Årets Hundpriser diskuterades. Beslöts att i år ersätta tenntallrikarna, som har blivit alldeles för
kostsamma, med ett glassmycke som görs efter foto på respektive hund.
Årets hund Agility: Flinkagårdens Tintin/Maj-Inger Davstedt
Årets hund Allround: Sofalex Partypinglan Pepsi/Sofie Lourié
Årets hund Bruks: Göttingens Neptunus/Stina Thorell
Årets hund Freestyle: Elskade Eldor/Linda Laikre
Årets hund Lydnad: Stallbackens Akke/Diana Huuki
Årets hund Rallylydnad: Vänaste Valter/Diana Huuki
Årets hund utställning: Kitenga Extreme Emmi/Marika Lindelöf
Årets hund utställning - junior: Riddarens Fair Play/Marie Landberg
Årets hund utställning - unghund: Kitenga Extreme Emmie/Marika Lindelöf
Årets hund: utställning - veteran: Riddarens Copenhagen/Eva Strömstedt
Årets hund viltspår: Sofalex Partypinglan Pepsi/Sofie Lourié
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Rosetter ut enligt följande; Bea ordnar rosetter
Årets hund Agility: 10 st
Årets hund Allround: 3 st
Årets hund Bruks: 2 st
Årets hund Freestyle: 2 st
Årets hund Lydnad: 3 st
Årets hund Rallylydnad: 3 st
Årets hund utställning: 3 st
Årets hund utställning - junior: 1 st
Årets hund utställning - unghund: 1 st
Årets hund: utställning - veteran: 1 st
Årets hund viltspår: 3 st
Dessutom delas också diplom ut. Sofie och Ann-Marie ordnar dem.
d) Bo Edoff har svarat att han är beredd att anta uppdraget som mötesordförande. Protokollförare är
ännu ej klar men en person är tillfrågad.
Fredrik hjälper Anne med det praktiska runt årsmötet.

§ 11 Sveriges Hundungdom
Diskussion om att koppla vår rasklubb till Sveriges Hundungdom för att locka fler ungdomar till
hundsporten. Ekonomiskt blir det en förlust för RDSG eftersom vi bara får 50 kr per ungdom och
det täcker inte fyra nummer av Gårdshunden.

§ 12 Sammanställning hälsoenkäterna
Under 2014 har totalt 65 enkätsvar inkommit. Stort tack till Helena Taavola som varit Lena behjälplig med att lägga in svaren i Excel så att det varit möjligt att göra en sammanställning av de inkomna svaren.
Beslöts att sammanställningen läggs ut på hemsidan när den är genomgången och godkänd av styrelsen samt att en sammanfattning av denna ingår i verksamhetsberättelsen.

§ 13 Uppfödarutbildning
a) Vid tiden för vårt möte har 14 anmälningar inkommit.
b) Ändrat datum för utbildningen i Norrland: 18-19 april. Preliminär plats: Umeå.

§ 14 Aktivitetsgrupperna
Aktivitetsgrupp ”Små i Öst” har meddelat att de upphört pga tidsbrist och sviktande intresse.
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§ 15 Uppdragslistan
Listan gicks igenom och kompletterades.

§ 16 Övriga ärenden
a) I protokollet från SKK/AK nr 3-2014 ang. Rasklubbens ansökan om central registrering av epilepsi står: AK konstaterade att det inkomna underlaget saknar den dokumentation som ska medfölja
då en klubb ansöker om ett centralt organiserat hälsoprogram.
Beslöts uppdra till Lena att fråga AK vilken dokumentation som krävs.
b) Brev från Ulrika Aronsson har inkommit ang. möjlighet att anordna en ”Lydnadsdag” inriktat på
tävling i samband med Rasspecialen. Styrelsen uppskattade förslaget och välkomnar initiativ från
medlemmarna.
Beslöts att jobba vidare med förslaget i samband med planeringen av Rasspecialen.
Beslöts att Barbro svarar Ulrika.

§ 17 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte tisdagen den 17 februari kl. 18.30.

§ 18 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

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

Justeras:

………………………………………………
Linda Laikre, ordförande

………………………………………………
Beatrice Barck

