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Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 12 oktober 2015 kl. 20.00
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
Vid protokollet: Barbro Härse

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

§ 190 Val av justeringsperson
Utsågs Beatrice Barck att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 191 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 192 Tidigare protokoll
Styrelseprotokoll 11_2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 193 AU-beslut
Inga beslut.

§ 194 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 195 Ersättning till styrelsens ledamöter
Styrelsens ledamöter erhåller reseersättning vid resor som företas för klubbens räkning. Ersättning
utgår enligt skatteverkets regler. Reseräkning skickas till kassören.

§ 196 Meddelande från SKK
Inga meddelanden.
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§ 197 Meddelande från SGVK
a) Beslöts tillstyrka Morgan Grananders ansökan om att utbilda sig på dansk-svensk gårdshund för
att utöka sitt rasregister.
b) Inga ändringar vad gäller rasspecialen för 2016.
c) Beslöts att Åsa informerar på FB-sidan om ringsekreterarkurs i Falun.

§ 198 Medlemsärenden
a) Beslöts att skicka svarsbrev till Marika Lindelöf ang. Nydningen´s Dirck, se bilaga 1.
b) Beslöts att Barbro i samarbete med Åsa skriver svarsbrev till uppfödare som inkommit med
synpunkter, se bilaga 2.
c) Beslöts att Maja skriver svarsbrev till medlem som begärt utträde, se bilaga 3.

§ 199 Uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna
a) Se bilaga 4. Beslöts att uppfödaren inte får valphänvisning (planerade och födda valpar) på
rasklubbens hemsida. Beslutet innebär även att uppfödaren inte får stå med på uppfödarlistan
under perioden 2015-10-12 – 2016-10-11. Därefter är aktuell uppfödare välkommen tillbaka till
valphänvisning respektive uppfödarlistan under förutsättning att klubbens
avelsrekommendationer följs.
b) Se bilaga 5. Beslöts att uppfödaren inte tas bort från uppfödarlistan på rasklubbens hemsida.

§ 200 Arbetsgruppen för avelsfrågor
a) Beslöts att Anne kollar om texten i Avelsrekommendationerna är uppdaterad.
b) Beslöts att ge i uppdrag till Arbetsgruppen för avelsfrågor att ta fram en artikel om användning
av unga hanhundar i avel.

§ 201 Gårdshunden
Tre offerter har inkommit. De har varierat och varit mer eller mindre ofullständiga. Vi har inte alltid
fått svar när vi frågat efter mer information.
Beslöts att fortsätta med Tryckshopen, Hässleholm.

§ 202 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 19 oktober kl. 19 då vi fortsätter med de punkter på
dagordningen som inte hanns med under kvällens möte.

§ 203 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

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

Justeras:

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

…………………………………………………
Beatrice Barck
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