RDSG 15-2015
2015-12-14
§ 241 - § 257

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 14 december 2015 kl. 19.00
Närvarande: John S Berg (ordf), Beatrice Barck (vice ordf), Siw Synnerman Nordström (kassör),
Barbro Härse (sekr), Laila Redlund, Åsa Lundgren, Maja Lind (from §250b)
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: Camilla Kiuru
Vid protokollet: Barbro Härse

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

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

§ 243 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 244 Tidigare protokoll
Styrelseprotokoll 14_2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 245 AU-beslut
Inga beslut.

§ 246 Ekonomi
Det ekonomiska läget gicks igenom.

§ 247 Meddelande från SKK
a) Uppdaterat supplement till Utställnings- och championatregler (201201-01 – 2016-12-31) lades till handlingarna.
b) Nyheter från SKKs utställningskommitté december 2015 - lades till handlingarna.

1! (!3)

RDSG 15-2015
2015-12-14
§ 241 - § 257

§ 248 Meddelande från SGVK
Inga meddelanden.

§ 249 Uppfödare som inte följer avelsrekommendationerna
Se bilaga. 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 2015-12-14 – 2016-12-13. Därefter är aktuell uppfödare välkommen tillbaka till
valphänvisning respektive uppfödarlistan under förutsättning att klubbens avelsrekommendationer
följs.

§ 250 Arbetsgruppen för avelsfrågor
a) Ordförande tog upp möjligheten för hundägare att lagra hundens blodprov i SLUs blodbank.
Ämnet diskuterades. John ger Arbetsgruppen för avel ett skriftligt uppdrag och återkommer med
mer info.
b) Beslöts att Arbetsgruppen får i uppdrag att ge styrelsen förslag på uppdaterade
avelsrekommendationer pga införande av HD-index.

§ 251 Hemsidan
Arbetet med uppdateringar fortlöper.

§ 252 Årsmötet
Verksamhetsberättelsen 2015 ska tillställas revisorerna senast fyra veckor före ordinarie årsmöte,
dvs. senast 28 januari 2016. Beslöts att Barbro skriver utkast till verksamhetsberättelse.
Beslöts att John skriver utkast till verksamhetsplan för 2016.
Beslöts att John kontaktar Per-Inge Johansson för att höra om han kan vara årsmötesordförande.
Beslöts att Siw kollar upp lämplig kandidat till årsmötessekreterare.
§ 253 BPH- och MH-rosetter
Beslöts att köpa in enligt inkommen offert. Rosetterna kommer finnas till försäljning för 100 kr
inkl. frakt.

§ 254 Beteendekommitté
Beslöts att bilda en beteendekommitté. Beslöts att Christina Bengtsson ingår samt Barbro som
styrelsens representant.
Beslöts att undersöka vilka fler deltagare som kan tänka sig att ingå.
Beslöts att uppdraget är att ta fram en önskeprofil för BPH resp. MH.
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Diskuterades att en önskeprofil ska vara ett hjälpmedel och ett redskap för uppfödare. Det ska inte
bli ett krav att avelsdjur ska ha genomförd BPH eller MH däremot ska DSG-ägare uppmuntras att
genomföra BPH eller MH.

§ 255 Butiken
Butikens framtid diskuterades. Bea har inte möjlighet att vara ansvarig framöver. Beslöts att Åsa
ska kolla med webmaster om möjlig lösning.

§ 256 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte måndagen den 4 januari 2016 kl. 19.

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

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

…………………………………………………
Laila Redlund
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