RDSG 14-2015
2015-11-09
§ 223 - § 240

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 9 november 2015 kl. 19.00
Närvarande: John S Berg (ordf), Beatrice Barck (vice ordf), Siw Synnerman Nordström (kassör),
Barbro Härse (sekr), Laila Redlund
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: Camilla Kiuru, Åsa Lundgren, Maja Lind
Vid protokollet: Barbro Härse

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

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

§ 225 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 226 Tidigare protokoll
Styrelseprotokoll 12_2015 och 13_2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 227 AU-beslut
Inga beslut.

§ 228 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 229 Meddelande från SKK
Inga meddelanden.
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§ 230 Meddelande från SGVK
a) Inbjudan till avelskonferens 6 feb 2016. Programmet ännu ej fastställt. Kommer att läggas ut på
hemsidan.

§ 231 Medlemsärenden
a) Fråga från medlem ang. en strategi för PLL. Beslöts att John skickar brev till de andra
rasklubbarna med våra rekommendationer samt en inbjudan till samarbete kring PLL.
b) Uppfödare som blivit borttagen från uppfödarlistan, se bilaga 1.
c) Information kring PDA. Beslöts att ge arbetsgruppen för avelsfrågor i uppdrag att ta fram en
artikel om PDA.
d) Beslöts att skicka brev till uppfödare och hanhundsägare som ej är medlemmar ang. klubbens
rekommendationerna för avel. Beslöts att Siw skriver utkast till brev.

§ 232 Arbetsgruppen för avelsfrågor
Powerpointpresentationen till FCI - texten är klar och översatt till engelska. Layouten är under
arbete.

§ 233 Hemsidan
Beslöts att Anne kollar igenom rasstandardens text så att den överensstämmer med
masterdokumentet.

§ 234 Nordisk avelskonferens
Diskuterades inkommet förslag om att anordna en nordisk avelskonferens.
Beslöts att arbeta med förslaget under 2016 med målet att genomföra en konferens under 2017.

§ 235 Årsmötet
Beslöts hyra Östergötlands kennelklubbs lokal i Linghem. Kontaktperson Bea.
Beslöts att ta ut en kostnad på 50 kr till föreläsningen av Per Jensen samt bjuda på en lättare
förtäring. Anmälan till föreläsningen måste ske.

§ 236 Möte med Dansk/svensk Gårdhundeklub
Beslöts att, när bägge klubbarna har sina respektive FCI-presentationer klara, diskutera möjligheten
att göra en gemensam presentation.

§ 237 DogWellNet
DogWellNet är en webbaserad informationsplattform för IPFD, International Partnership for Dogs.
Beslöts att i nuläget inte delta.
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§ 238 Regler Årets Hund 2016
Reviderade regler gäller för 2016. Läggs ut på hemsidan.

§ 239 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 14 december kl. 19.

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

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

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