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Protokoll fört vid möte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
söndagen den 31 maj 2015 kl. 09.00 i Gråbo
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

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

§ 98 Val av justeringsperson
Utsågs Laila Redlund att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 99 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 100 Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Årsmötesprotokollet är godkänt och lagt till handlingarna.

§ 101 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 102 Meddelande från SKK
Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer - Maja funderar på om hon har möjlighet att gå.

§ 103 Meddelande från SGVK
SGVKs ordförandekonferens hålls i höst (september). Inbjudan kommer.
Beslöts att John eller Bea deltar.
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§ 104 Disciplinärenden/medlemsärenden
Inga ärenden.

§ 105 Uppfödarkommitté - förtydligande
I protokollet 5-2015 (150323) står under §69: Beslöts att Arbetsgruppen för avelsfrågor fungerar
som uppfödarkommitte.
Förtydligande: Styrelsen anser att en uppfödarkommitté inte behövs eftersom de funktioner som en
uppfödarkommitté enligt förslag skulle ha redan finns hos Arbetsgruppen för avelsfrågor.

§ 106 Brev från uppfödare ang. informationen om Nydningens Dirck
Beslöts att John, Barbro och Åsa gemensamt svarar på brevet.

§ 107 Arbetsbeskrivning 2015
Diskuterades ändringar i dokumentet. Barbro skickar ut ett förslag på justeringar.
Ansvarig sportkommitté: Camilla.
Ansvarig hemsida: Åsa, Anne
Ansvarig nyhetsbrev: Laila

§ 108 Gårdshunden
Offertförfrågan har skickats ut till fem olika tryckerier.

§ 109 Hemsidan
Hemsidan diskuterades.

§ 110 Rasspecialen
Genomgång av program och funktionärer.

§ 111 Examinatorer/aspirantdomare
SKK/DK har gått ut med en uppmaning att se över examinatorer/aspirantdomare. Dansk-svensk
gårdshund har f.n nio examinatorer och behöver utöka listan. SGVK/Anne Hansson har tillfrågat ett
antal domare med god kännedom om vår ras och som har dömt rasen sedan långt tillbaka. Samtliga
har tackat ja.
Beslöts godkänna följande domare som examinatorer/aspirantdomare: Nina Karlsdotter, Kurt
Nilsson, Svend Løwenkjær, Ole Staunskjær, Carl-Gunnar Stafberg, Tina Permo och Per Svarstad.
Barbro meddelar SGVK.
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§ 112 Aktivitetsgruppen Göteborg
Beslöts att prispengarna 500 SEK för tredje bästa monter på My Dog 2015 ska tillfalla
aktivitetsgruppen.

§ 113 Årsmötet 2016
Beslöts att årsmötet ska hållas i Linköping.
Beslöts att Bea fortsätter vidare diskussion med Per Jensen ang. föreläsning.
Beslöts att Anne kollar lämplig lokal.

§ 114 PP-presentation FCI
Texten är i princip klar. Bilder ska väljas ut. Troligen blir det klart innan sommaren.

§ 115 Regler Årets Hund
Översyn av reglerna till 2016.
Årets utställningshund: Maja, Anne och John.
Årets allround-hund: alla kollar igenom reglerna.
Övriga årets hund-utmärkelser: sportkommittén.

§ 116 Uppdragslistan
Listan gicks igenom.

§ 117 Övriga frågor
a) Nästa uppfödarutbildning hålls i Göteborg. Barbro diskuterar tidpunkt med B-Å Bogren.
b) Uppfödare som deltagit i klubbens uppfödarutbildning markeras på hemsidan.
c) Uppfödare som deltagit i SKKs uppfödarutbildning markeras på hemsidan. Uppfödare måste
skicka in bevis på genomförd utbildning, alla sex stegen.
d) Fortsatt diskussion hur klubben skulle kunna uppmuntra fler uppfödare att följa RAS och
hälsoundersöka och BPH-/MH-testa sina avkommor genom att ge utmärkelse till de uppfödare
med högst antal undersökta hundar procentuellt som gjort t.ex. MH, BPH, HD och patellaundersökning på sina hundar. Viktigt att få regler som är tydliga. Ex. 2016 års utmärkelser avser
kullar födda 2014-2015 och resultaten ska vara centralt registrerade hos SKK (oavsett resultat)
e) Revidering av agilityregler omgång 2 - ett uppdrag för sportkommittén.
f) Sportkommittén består av Camilla Kiuru, Ulrika Aronsson, Tina Lennartsson och Sofie Lourié.

§ 118 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 22 juni 2015 kl. 19.00.
Nästa möte därefter (dagen innan rasspecialen) torsdagen den30 juli kl. 17, Degeberga stugby.
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§ 119 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

…………………………………………………
Laila Redlund
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