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§ 120 - § 141

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 22 juni 2015 kl. 19.00
Närvarande: John S Berg (ordf) from pkt 135, 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

§ 120 Mötet öppnas
Sekreteraren hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 121 Val av justeringsperson
Utsågs Siw Synnerman Nordström att jämte vice ordförande justera dagens protokoll.

§ 122 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 123 Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 124 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 125 Meddelande från SKK
Beslöts att Maja deltar i SKKs grundutbildning för avelsfunktionärer 10-11 oktober 2015 i
Sollentuna.
Beslöts att Anne och Laila deltar i SKKs utbildning avseende skattning av avelsvärden (index) för
HD och ED lördagen den 7 november i Upplands Väsby.

§ 126 Meddelande från SGVK
Inga meddelanden.
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§ 127 Disciplinärenden/medlemsärenden
Redogjordes för ett AU-beslut ang. uppfödare som inte följer klubbens kriterier för att stå med på
uppfödarlistan. AU-protokollet godkändes och lades till handlingarna. (AU_150603)

§ 128 Arbetsbeskrivning 2015
Diskuterades.
Beslöts att godkänna dokumentet med följande ändring: Sportkommittén ansvarar för frågor som
rör agility, rallylydnad, lydnad, freestyle, bruks och viltspår, och att det gäller tills vidare.

§ 129 Ansvarig aktivitetsgrupperna
Beslöts att Laila är ansvarig för aktivitetsgrupperna. Barbro meddelar Sofie som ansvarat tidigare.

§ 130 Ansvarig för uppdatering av utställningar/domare på hemsidan
Beslöts att Åsa håller koll och meddelar webmaster när uppdatering ska ske.

§ 131 Lista på olika ansvarsområden, vilka som är ansvariga för vad
Listan ska kontinuerligt uppdateras så att styrelsen har koll på vilka som ansvarar för vad och
framför allt vilka personer utanför styrelsen som har arbetsuppgifter.

§ 132 Arbetsgruppen för avelsfrågor
Beslöts att Siw tar över arbetet med HD-sammanställningarna.

§ 133 Gårdshunden
Siw jobbar vidare med offerterna från de olika tryckerierna.

§ 134 Hemsidan
Beslöts att Anne och Åsa tittar igenom hemsidan i samarbete med webmaster för att göra innehållet
mer överskådligt.

§ 135 Rasspecialen
Utställning - under kontroll.
Lydnad - domare och tävlingsledare klart, skrivare saknas.
Rally - domare och skrivare klart; Maja hjälper Bea kopiera protokoll och sammanställa resultat.
Agility - domaren har backat ur, tillsammans med honom pågår jobb att hitta en ny domare. Övriga
funktionärer klart. Barbro datorskrivare, räknar på resultaten. Sofie gör ett exceldokument.
Nose Work - klart
Prova på-agility - Maja har fixat två medhjälpare.
2! (!4)

RDSG 8-2015
2015-06-22
§ 120 - § 141
§ 136 Ansökan aktivitetsgrupp Norrbotten
Ansökan om att starta en aktivitetsgrupp Norrbotten har inkommit från Britt-Marie Larsson och
Helena Taavola.
Beslöts att tillstyrka ansökan. Barbro meddelar de aktivitetsansvariga.

§ 137 Uppfödarutbildning
Nästa uppfödarutbildning under ledning av Bengt-Åke Bogren hålls i Göteborgstrakten 24-25
oktober 2015. Anne kollar lämplig lokal. Barbro fixar annons och tar emot anmälningar.

§ 138 Uppdragslistan
Listan gicks igenom.

§ 139 Övriga frågor
a) Beslöts att Sportkommittén ska presentera sig med foto i nästa nummer av Gårdshunden samt
på hemsidan.
b) Möte med Dansk/svensk Gårdhundeklub angående presentationen till FCI diskuterades. Beslöts
att John föreslår danskarna datum för ett möte där vi får ta del av varandras förslag. Lämplig plats:
Göteborg.

§ 140 Nästa möte
Nästa möte torsdagen den 30 juli kl. 17, Degeberga stugby.

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

Vid protokollet:

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

………………………………………………
Beatrice Barck, vice ordförande

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