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§ 52 - § 79

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 23 mars 2015 kl. 20.00
Närvarande: John S Berg (ordf), Beatrice Barck (vice ordf), Siw Synnerman Nordström (kassör),
Barbro Härse (sekr), Fredrik Almqvist (tom § 65), Camilla Kiuru, Laila Redlund, Åsa Lundgren,
Maja Lind, Anne Hansson (from § 59)
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: Gun Grysell
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 53 Val av justeringsperson
Utsågs Camilla Kiuru att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 54 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 55 Föregående protokoll
Protokoll 3-2015 och 4-2015 godkändes och lades till handlingarna.
Arbetsgången rörande protokoll, underskrifter och offentliggörande gicks igenom.

§ 56 Dropbox
Alla dokument som rör styrelsens arbete ligger i Dropbox och hela styrelsen har tillgång till
mappen. Arbetsgruppen för avelsfrågor har en särskild mapp i Dropbox dit arbetsgruppens deltagare
och styrelsens ledamöter har tillgång.

§ 57 Arkivering
Sekreteraren ansvarar för arkivering. All post och e-post som ska arkiveras ska skickas till
sekreteraren.
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§ 58 Policy digitala medier
SKKs policy gicks igenom. Viktigt att noga tänka igenom på vilket sätt och hur vi presenterar oss
och våra åsikter på digitala medier.

§ 59 Planering av möten
Beslöts att ha ett fysiskt möte under våren. Siw och Barbro skickar ut förslag på datum.

§ 60 Arbetsbeskrivning
Arbetsbeskrivning 2014 har skickats ut till alla ledamöter och gicks igenom. Alla tänker igenom vad
som ska revideras.

§ 61 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 62 Meddelande från SKK (och dess medlemsklubbar) inkl. disciplinärenden
Info ang. BPH har vidarebefordrats till webmaster och ligger på hemsidan.
Info ang. valpbeskrivningar har inkommit från Brukshundklubben. Beslöts att Åsa skriver förslag
till text att läggas ut på hemsidan.

§ 63 Meddelande från SGVK
Inga meddelanden.

§ 64 Årsmötet
Beslöts att Siw skriver ett kort referat att läggas ut på hemsidan.
Beslöts att vi redan nu ska börja planering av föreläsare till nästa årsmöte. Siw gör en
sammanställning över de vilka föredrag/föreläsare klubben har haft på rasspecialen resp. årsmöten.

§ 65 RAS
Modifierade avelsrekommendationer beslöts vid styrelsemöte 2015-02-17 och ligger på hemsidan.
Diskuterades förslag om att lägga ut hanhundslista på hemsidan.
Beslöts att inte lägga ut hanhundslista eftersom många hanhundsägare inte vill ha sina
kontaktuppgifter offentliga utan föredrar att gå genom avelsrådet.
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§ 66 Statistik - hunddata, avelsdata
Siw skickar ut statistik till styrelsen.

§ 67 Info till nya uppfödare
Beslöts att en av styrelseledamöterna ska ha som uppdrag att informera nya uppfödare om klubben.

§ 68 Valphänvisning
Informerades om att för närvarande finns bara en valphänvisare, Anne Hansson. Arbetsbördan är
stor så ytterligare en valphänvisare borde finnas.

§ 69 Uppfödarkommitte
Beslöts att Arbetsgruppen för avelsfrågor fungerar som uppfödarkommitte.

§ 70 Brev från uppfödare ang. styrelsens information om Nydningens Dirck
Informationen på hemsidans förstasida har tagits bort men ligger kvar som en länk under fliken
Avel. Styrelsen ska titta närmare på om fler hanhundar har liknande utveckling vad gäller
avkommor. Detta kommer att diskuteras vid vårens fysiska möte.

§ 71 Gårdshunden
Årsmötet beslöt att styrelsen ska hämta in offerter från fem olika tryckerier.
Beslöts att Anne och Siw skriver ett förslag på underlag.

§ 72 Medlemssidor på hemsidan
Det är möjligt att på hemsidan ha specifika sidor som är låsta och tillgängliga endast för
medlemmar, som måste logga in.
Ärendet tas upp vid en senare tidpunkt och styrelsens ledamöter funderar tills dess på vad som ska
ligga på dessa låsta sidor.

§ 73 Utställningar
a) Rasspecialen 31/7-2/8 2015
Beslöts att första mötets med utställningsgruppen hålls tisdagen 31 mars. Gruppen består av Gun,
Siw, Barbro, Anne, Bea och John.
Info om utställningen måste publiceras i Gårdshunden nr 2 som utkommer i juni, med manusstopp
15 maj.
b) SGVK-utställning Piteå 3/7 2015
Beslöts att Siw och Åsa ansvarar.
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§ 74 Uppfödarutbildning 18-19 april i Umeå
Tillräckligt många deltagare har anmält sig.

§ 75 Föreläsning med Per Jensen och Catharina Jägevall
Beslöts att Bea kollar upp vad Per Jensen erbjuder.
Till nästa möte funderar vi över lämplig plats och tidpunkt.

§ 76 Uppdragslistan
Listan gicks igenom.
Ang. statistiken gällande MH beslöts att Camilla kontaktar Tina Andréasson för att höra om hon är
intresserad av att fortsätta jobbet med sammanställningen.

§ 77 Övriga frågor
• Information på hemsidan om valpkullar
Beslöts att Maja kontaktar webmaster ang. förändringar i formuläret så att uppfödare ska kunna
informera om föräldradjuren är patellaundersökta, ögonlysta, fulltandade. Tandintyg skickas till
Maja.
• Information på hemsidan
Alla får i uppdrag att noggrant läsa igenom hemsidan och meddela Barbro om eventuella
felaktigheter och ändringar som bör göras.

§ 78 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 20 april 2015 kl. 19.00.

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

Vid protokollet:

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

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

…………………………………………………
Camilla Kiuru
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