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Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 20 april 2015 kl. 19.00
Närvarande: John S Berg (ordf), Beatrice Barck (vice ordf), Siw Synnerman Nordström (kassör),
Barbro Härse (sekr), Camilla Kiuru, Laila Redlund, Åsa Lundgren, Maja Lind, Anne Hansson
Adjungerad: Anne Hansson
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 81 Val av justeringsperson
Utsågs Maja Lind att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 82 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 83 Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Protokollet från årsmötet har Åsa justerat och skickat vidare till Monica Söderström. Beslöts att
Barbro kollar upp vem som har det. När det är justerat får Barbro det på fil för att lägga ut till
styrelsen och därefter på hemsidan.

§ 84 Förändring i styrelsen
Fredrik Almqvist har meddelat att han ställer sin plats i styrelsen till förfogande pga familjeskäl.
Eftersom det inte finns några suppleanter kan styrelseplatsen inte besättas med någon annan.

§ 85 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.
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§ 86 Meddelande från SKK (och dess medlemsklubbar) inkl. disciplinärenden
a) HD-index
SKKs avelskommitté har beslutat att från och med den 1 januari 2016 införa index för HD. Bland
de aktuella raserna finns dansk-svensk gårdshund med. För de raser som är aktuella har hänsyn
tagits till rasens numerär och antal/andel röntgade hundar, frekvensen/spridningen i HD-status samt
försäkringsstatistik från Agria. Dansk-svensk gårdshund har bedömts ha tillräckligt många individer
röntgade och en dysplasifrekvens som möjliggör och motiverar införande av index för HD.
Årsmötet 2013 gav styrelsen i uppdrag att utreda och driva frågan om införande av HD-index för
dansk-svensk gårdshund. John har kontaktat Sofia Malm och meddelat att rasklubben fortfarande är
intresserad av att införa HD-index för dansk-svensk gårdshund.
Beslöts att informera om HD-index till uppfödare via nyhetsbrev samt informera på hemsidan.

§ 87 Meddelande från SGVK
a) SGVK uppmanar rasklubbarna att förlägga sina årsmöten före första veckan i mars från och med
år 2016.
Beslöts att årsmötet 2016 förläggs till söndagen den 28 februari. Plats och föredragshållare bestäms
senare.
b) Barbro rapporterade från SGVKs fullmäktigestämma. Ny ordförande i SGVK är Agneta
Lindberg.

§ 88 Disciplinärenden/medlemsärenden
Inga ärenden.

§ 89 Arbetsbeskrivning 2015
Beslöts att diskutera vidare på vårt fysiska möte. Alla läser noga igenom den som finns för 2014
och funderar på eventuella ändringar, vad som ska tas bort eller läggas till.

§ 90 Gårdshunden
Anne och Siw jobbar vidare med offert och kollar upp vilka tryckerier som används av andra
klubbar och som kan vara aktuella för oss.
Beslöts att styrelsens ledamöter presenterar sig i nästa nummer av tidningen med en kort text samt
foto.

§ 91 Hemsidan
Beslöts att Anne och Åsa ansvarar för kontakten med webmaster. Alla i styrelsen kollar igenom
hemsidan till nästa möte och lämnar synpunkter på ändringar till Anne och Åsa.
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§ 92 Rasspecialen
Beslöts att programmet ska se ut som följer:
Fredagen - rallylydnad kl. 12; agility kl. 17.
Lördagen - utställning kl. 09; lydnadstävlig kl. 17; aktivitet preliminärt Nose Work; buffé på
kvällen.
Söndag - utställning kl. 09; lydnadskurs heldag; aktivitet prova på-agility.
Beslöts ansvar enligt följande:
Rallylydnadstävling - Bea.
Agilitytävling - Camilla.
Lydnadstävling - Laila.
Nose Work-aktivitet - Bea.
Prova på-agility-aktivitet - Maja.
Beslöts ge uppfödare möjlighet att sponsra rasspecialen antingen med annons i programmet eller
med pokal till första-placeringar. Ansvarig - Maja.

§ 93 Uppdragslistan
Listan gicks igenom.

§ 94 Övriga frågor
• Diskuterades hur rasklubben skulle kunna uppmuntra fler uppfödare att hälsoundersöka och
BPH-/MH-testa sina avkommor.
• Diskuterades valptester
• Diskuterades möjligheten att införa nyhetsbrev till uppfödare.

§ 95 Nästa möte
Nästa möte söndagen den 31 maj 2015 kl. 09.00 - ca kl. 17 i Göteborgstrakten.
Beslöts att Anne kollar upp lokalen i Gråbo.

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

Vid protokollet:

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

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

…………………………………………………
Maja Lind
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