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2015-02-17
§ 19 - § 27

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund tisdagen den 17 februari 2015 kl. 18.30
Närvarande: Linda Laikre (ordf), Lena Johansson (vice ordf), Siw Synnerman Nordström (kassör),
Barbro Härse (sekr), Beatrice Barck, Sofie Lourié, Fredrik Almqvist, Tina Andréasson, Camilla Kiuru
Adjungerad: Anne Hansson, Gun Grysell
Anmält förhinder: Gun Grysell
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 20 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 21 Val av justeringsperson
Utsågs Lena Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 22a Tidigare protokoll
Föregående styrelseprotokoll 1-2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 22b AU-protokoll
Protokoll från AU 2015-02-11 gicks igenom. AU-mötet avhandlade förberedelse och preliminär genomgång av handlingar rörande årsmötet 2015. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 23 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 24a Inför årsmötet 2015 - verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och några smärre ändringar gjordes. HD-och inavelsstatistiken uppdaterades med siffror tom 2015-02-08
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Beslöts att styrelsens verksamhetsberättelse skickas ut till styrelsen som sedan var och en skickar
mejl med bifogat dokument och ett godkännande till revisorerna.
Beslöts att verksamhetsberättelsen skickas ut för namnunderskrifter av Barbro först till Siw som
sedan skickar vidare.

§ 24b Inför årsmötet 2015 - verksamhetsplan
Verksamhetsplanen gicks igenom och några smärre ändringar gjordes.
Beslöts att verksamhetsplanen skickas ut tillsammans med verksamhetsberättelsen för namnunderskrifter av Barbro först till Siw som sedan skickar vidare.

§ 24c Inför årsmötet 2015 - ekonomisk redovisning
Ekonomiskt resultat 2014 och budget 2015 gicks igenom och någon smärre ändring i budget 2015
gjordes.
Balansräkningen gicks igenom.

§ 24d Inför årsmötet 2015 - inkomna motioner
Motion 1 - liberalisering av avelsrekommendationerna att innefatta hundar med HD:C alt. att hund
med HD:C kan användas i avel tillsammans med hund med HD:A
Beslöts att rekommendera årsmötet att avslå motionen. Linda och Lena skriver förslag till motivering.
Motion 2 - att sätta som krav att aspiranter på vår ras skall deltaga på rasspecialen
Beslöts att rekommendera årsmötet att avslå motionen. Idén är god men vi har inte möjlighet att
ställa sådant krav, däremot kan vi bjuda in domaraspiranter att frivilligt delta i rasspecialen. Sofie
skriver förslag till motivering.

§ 24e Inför årsmötet 2015 - årets hundpriser inkl. rosetter
Priser och rosetter är beställda.
Sofie gör en detaljerad lista att använda på årsmötet så att det blir korrekt.
Linda delar ut priserna.

§ 24f Inför årsmötet 2015 - praktisk planering
•
•
•
•
•
•

Fika - Fredrik och Anne fixar eftermiddagsfika.
Kontakt med lokaluthyrare - Anne kollar att allt är ok.
Lunch - Fredrik och Anne fixar en meny från en närliggande restaurang med har cateringservice. De som anmäler sig till föreläsningen på förmiddagen har möjlighet att beställa lunch.
Föreläsningen och föreläsaren - blänkare läggs ut på hemsidan snarast.
Projektor och planering av presentationer - Linda tar med projektor.
Upptryckning av årsmöteshandlingar - Siw får alla handlingar och ombesörjer tryckning.
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§ 25 Övriga frågor
§ 25a Arbetsgruppen för avelsfrågor har gått igenom avelsrekommendationerna i enlighet med
uppdrag från årsmötet 2014. Arbetsgruppen har kommit med förslag till modifieringar. Dessa diskuterades.
Beslöts att tillstyrka modifieringarna. De modifierade avelsrekommendationerna ska läggas ut på
hemsidan.
§ 25b Uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna
Se bilaga.
Beslöts att uppfödaren tas bort från uppfödarlistan på rasklubbens hemsida. Beslutet innebär även
att uppfödaren förlorar rätten till rasklubbens övriga service gentemot uppfödare under perioden
2015-02-17 – 2016-02-16. Därefter är aktuell uppfödare välkommen tillbaka till uppfödarlistan under förutsättning att klubbens avelsrekommendationer följs.

§ 25c Ansökan om kurs
Anne Hansson ansöker om ekonomisk bidrag på totalt 500 kr till tre föreläsningar som anordnas av
Västra Kennelklubben. Föreläsningarna är riktade till bl. a. avelsfunktionärer i rasklubb och föreläsare är veterinär Anna-Carin af Klinteberg.
Beslöts bifalla ansökan.

§ 25d Avsägelse av uppdrag
Vid styrelsemöte 2013-04-14 (§ 2013028) beslöt styrelsen att ge Lena Johansson i uppdrag att arbeta vidare med uppföljning av HD-förekomst och inavelsgrad.
Lena Johansson avsäger sig uppdraget from den nu gjorda uppföljningen 2015-02-08.

§ 26 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte tisdagen den 24 februari kl. 19.00.
§ 27 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

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

Justeras:

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

………………………………………………
Lena Johansson
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