RDSG 11-2015
2015-09-14
§ 172 - § 188

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 14 september 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
Adjungerad: Anne Hansson, anmält förhinder
Vid protokollet: Barbro Härse

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

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

§ 174 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 175 Tidigare protokoll
Styrelseprotokoll 9_2015 samt 10_2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 176 AU-beslut
Protokoll från AU_150911 gicks igenom. AU-mötet avhandlade dispensansökan att använda hane
som inte uppfyller alla krav för att användas i avel. Styrelsen beslutar enligt AU och protokollet
godkändes och lades till handlingarna.

§ 177 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 178 Meddelande från SKK
a) Beslöts att Barbro deltar i SKKs forskningsseminarium lördagen den 21 november samt
avelskonferensen söndagen den 22 november i Stockholm.
b) Beslöts att inte skicka någon representant från styrelsen till kurs för blivande
utställningsadministratörer (CUA).
c) Beslöts uppdra åt Anne att inhämtar info ang. DogWellNet.
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d) Beslöts att RDSG deltar som nationalras på rasklubbstorget på Stockholms Hundmässa. Maja
kontaktar Sofie Lourié ang. detta.

§ 179 Meddelande från SGVK
Inga meddelanden.

§ 180 Uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna
a) Se bilaga 1. Beslöts att uppfödaren tas bort från uppfödarlistan på rasklubbens hemsida.
Beslutet innebär även att uppfödaren förlorar rätten till valphänvisning (planerade och födda
valpar) under perioden 2015-09-14 – 2016-09-14. Därefter är aktuell uppfödare välkommen
tillbaka till uppfödarlistan under förutsättning att klubbens avelsrekommendationer följs.
b) Se bilaga 2. Beslöts att uppfödaren tas bort från uppfödarlistan på rasklubbens hemsida.
Beslutet innebär även att uppfödaren förlorar rätten till valphänvisning (planerade och födda
valpar) under perioden 2015-09-14 – 2016-09-14. Därefter är aktuell uppfödare välkommen
tillbaka till uppfödarlistan under förutsättning att klubbens avelsrekommendationer följs.
c) Se bilaga 3. Beslöts att uppfödaren tas bort från uppfödarlistan på rasklubbens hemsida.
Beslutet innebär även att uppfödaren förlorar rätten till valphänvisning (planerade och födda
valpar) under perioden 2015-09-14 – 2016-09-14. Därefter är aktuell uppfödare välkommen
tillbaka till uppfödarlistan under förutsättning att klubbens avelsrekommendationer följs.

§ 181 Arbetsgruppen för avelsfrågor
Arbetsgruppen fick på förra styrelsemötet i uppdrag att ställa samman information som ska läggas ut
på hemsidan resp. information som ska gå ut till uppfödare ang PLL. Texterna är klara.
Beslöts att Anne ser till att info kommer ut på hemsidan.
Beslöts att Laila sänder ut info till uppfödare.

§ 182 Gårdshunden
Korrektur till nr tre är klart.
Arbetet med offerter pågår.

§ 183 Hemsidan
Arbetet pågår.

§ 184 Uppfödarlistan
Diskuterades vikten av att den kontinuerligt uppdateras. Klubbens kriterier för att som uppfödare få
vara med på listan måste uppfyllas. En uppfödare som inte följer kriterierna får inte stå på listan
under en period på ett år och är därefter välkomna tillbaka (under förutsättning att kriterierna följs).
Vi bör också påminna de uppfödarna om att de är välkomna tillbaka.
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§ 185 Övriga frågor
a) Påmindes om att det är viktigt att hela styrelsen informeras när en enskild ledamot har tagit
emot synpunkter, både positiva och negativa, från medlem/mar. Den som först läser ett mejl
som är ställt till styrelsen svarar avsändaren (och vidarebefordrar till styrelsen) att mejlet är
mottaget. All skriftlig kommunikation mellan styrelse och medlemmar ska vidarebefordras till
sekreteraren för arkivering.
b) Uppfödarutbildningen i Göteborg i november har hittills fått 8 anmälningar.
c) Förslag från enskild medlem ang. framtida avelskonferens tillsammans med de nordiska
länderna diskuterades. Styrelsen enades om att förslaget är väldigt intressant och beslöt jobba
vidare med frågan.

§ 186 Uppdragslistan
Listan gicks igenom.

§ 187 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 12 oktober kl. 19.

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

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

…………………………………………………
Laila Redlund

3! (!3)

