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§ 152 - § 171

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansksvensk gårdshund måndagen den 24 augusti 2015 kl. 19.00
Närvarande: John S Berg (ordf), Beatrice Barck (vice ordf), Siw Synnerman
Nordström (kassör), Laila Redlund, Åsa Lundgren, Maja Lind fr o m § 161

§ 152 Mötet öppnas
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 153 Val av justeringsperson
Utsågs Åsa Lundgren att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§154 Val av sekreterare
Utsågs Siw Synnerman Nordström att föra dagens protokoll.
§ 155 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 156 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.
§ 157 Meddelande från SKK
Beslöts att sända inbjudan till arbetsgruppen för avelsfrågor samt nästa
styrelsesammanträde ta upp inbjudningarna från SKK till
forsknings- och avelskonferens 21 – 22 november i Stockholm.
§ 158 Meddelande från SGVK
Beslöts att sända John S Berg och Beatrice Barck till ordförandekonferens
inom SGVK.
§ 159 Disciplinärenden/medlemsärenden
Beslöts om att ta bort uppfödare som ej följer avelsrekommendationer från
uppfödarlistan.
§ 160 Arbetsgruppen för avelsfrågor
a) Informerades från arbetsgruppen till styrelsen ang PLL
b) Brev hade inkommit från Mia Satamo ang sjukdomar på gårdshundar
c) John hade varit i kontakt med Lena Johansson

Beslöts att ge arbetsgruppen i uppdrag att ställa samman information som ska
läggas ut på hemsidan ang PLL samt att sända ut information till alla uppfödare ang
PLL.
§ 161 Gårdshunden
Siw informerade ang ekonomin för Gårdshunden.
§ 162 Hemsidan
Beslöts att Anne och Åsa fortsätter titta igenom hemsidan i samarbete med
webmaster för att göra innehållet mer överskådligt.
§ 163 Rasspecialen
Informerades om att nya tältstänger hade inköpts till det stora tältet som blåste ikull i
Degeberga.
Beslöts att alla utställningstält ska finnas hos Kerstin Gustafsson i Tollarp.
§ 164 Rasspecialen 2017, Tånga Hed
Representanter för Tånga Hed hade kontaktat Beatrice Barck ang det datum RDSG
hade bokat, 28 – 30 juli 2017. Problem hade uppstått. Nytt datum hade föreslagits,
21 – 23 juli 2017. Kompensation utlovades från Tånga Hed.
Beslöts att flytta Rasspecialen till 21 – 23 juli 2017.
§ 165 Ansökan från aktivitetsgrupp Göteborg ang Rasmonter My Dog 2016
Beslöts att bidra med anmälningsavgiften till rasmontern My Dog 2016
§ 156 Almanackor 2016
Beslöts att ta 80 kr plus frakt för de förbeställda almanackorna 2016, att Siw
Synnerman Nordström tar emot beställningar och sänder ut dessa.
§167 Uppfödarlistan
Uppfödarlistan diskuterades.
Beslöts att ta upp frågan om uppfödarlistan på nästa styrelsesammanträde samt att
tillfråga arbetsgruppen för avelsfrågor.
§168 Uppdragslistan
Listan gicks igenom.
§ 169 Övriga frågor
a) Beslöts att ersätta självrisken för den bilägare som fick skada på sin bil när det
stora tältet blåste ikull i Degeberga.
b) Rapporterade John Berg att ett telefonsamtal kommit in från en medlem ang en
aktivitetsgrupp.
§ 170 Nästa möte
Nästa möte, telefonmöte torsdagen den 14 september kl. 19.
§ 171 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:
………………………………………………
Siw Synnerman Nordström
Justeras:
……………………………………………… …………………………………………………
John S Berg ordf
justerare Åsa Lundgren

