RDSG 3-2015
2015-02-24
§ 28 - § 40

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund tisdagen den 24 februari 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
Adjungerad: Anne Hansson, Gun Grysell
Anmält förhinder: Anne Hansson, Gun Grysell
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 29 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 30 Val av justeringsperson
Utsågs Siw Synnerman Nordström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 31a Inför årsmötet 2015 - verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen är på rundskickning till alla som ska skriva under. Viktigt att alla ser till att
den skickas vidare utan dröjsmål.

§ 31b Inför årsmötet 2015 - verksamhetsplan
Verksamhetsplanen är på rundskickning tillsammans med verksamhetsberättelsen.

§ 31c Inför årsmötet 2015 - ekonomisk redovisning
Klart inför årsmötet.

§ 31d Inför årsmötet 2015 - inkomna motioner
Förslag till yttranden från styrelsen rörande inkomna motioner diskuterades.
Beslöts att godkänna förslagen till motiveringar.
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§ 31e Inför årsmötet 2015 - årets hundpriser inkl. rosetter
Allt klart.

§ 31f Inför årsmötet 2015 - praktisk planering
• Maria Klasson kommer att vara årsmötessekreterare.
• Föreläsningen och föreläsaren - info finns på hemsidan. Anmälningar har börjat komma in till
Barbro.
• Upptryckning av årsmöteshandlingar - Siw ombesörjer tryckning.
• Reseersättning till medlemmar som kommer till årsmötet - beslöts att samma principer som
tidigare ska gälla även i år. Info och blankett läggs ut på hemsidan.

§ 32 Meddelande från SKK (och dess medlemsklubbar) inkl. disciplinärenden
SKK katalogiserar betydelsefulla artiklar från rasklubbarnas tidskri
fter.
Beslöts att Siw kollar att varje nytt nummer av Gårdshunden skickas till SKK.

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

§ 34a Utbildning - rapport från uppfödarutbildningen 7-8 februari i Kristianstad
Utvärderingen ligger på hemsidan. Mycket positiva reaktioner från deltagarna.

§ 34b Utbildning - planering inför uppfödarutbildningen 18-19 april i Umeå
Annons ligger på hemsidan och kommer också i Gårdshunden. Anna Majaniemi hjälper till med
lokalbokning och på plats.

§ 34c Utbildning - förslag på utbildningsdag med professor Per Jensen och Catharina Jägevall
Beslöts att lägga förslag till nästa styrelse om att ordna en utbildningsdag med Per Jensen och
Catharina Jägevall.
§ 35 Representant till SGVK-fullmäktige 18 april i Jönköping
Beslöts att Barbro representerar RDSG.
§ 36 Inkommet brev angående linsluxation hos rasen i Finland
Beslöts att frågan tas upp i Arbetsgruppen för avelsfrågor för vidare diskussion.
Beslöts att inhämta dokumentation, bl.a. testresultat, i ärendet.
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§ 37 Uppdragslistan
Listan gicks igenom och kompletterades. Ny lista upprättas till nästa styrelse där de uppdrag som ej
är slutförda finns kvar.

§ 38 Övriga frågor
• Information ang. Nydningens Dirck och hans ättlingar
Beslöts godkänna informationstexten.
Beslöts lägga ut informationen på hemsidan.
• Ansökan om dispens att använda genetiskt värdefull hanhund i avel
Beslöts att begära dispens från SKKs hälsoprogram höftledsdysplasi nivå 2, känd HD status för att
få använda en äldre hanhund av stort genetisk värde i avel samt att få registrera valpar efter honom.
Beslöts att Lena får i uppdrag att skicka in dispensansökan till SKK.
• Uppfödarlistan på hemsidan
Beslöts att Siw och Anne ser till att uppfödarlistan på hemsidan är aktuell.
• Ang. nya sjukdomar hos gårdshund
Diskuterades hur vi går vidare när nya sjukdomar dyker upp hos gårdshund och när eventuella
ändringar i avelsrekommendationerna ska göras när så sker.
Beslöts att Arbetsgruppen för avelsfrågor fortsätter den diskussionen.
• Medlemsärende
Se bilaga 1.
• SKK-ärende
Se bilaga 2.

§ 39 Nästa möte
Nästa möte bestäms av den nya styrelsen.

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

3! (!4)

RDSG 3-2015
2015-02-24
§ 28 - § 40
Vid protokollet:

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

Justeras:

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

………………………………………………
Siw Synnerman Nordström
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