RDSG Styrelsemötesprotokoll
2017-09-06
Närvarande:
Anmält förhinder:

Susanne Fagrell, Irene Alvarsson, Anna Dahl, Maja Lind
Karin Bäckström (med på punkt 6), Magnus Elmvik,
Åsa Quarfort

 164. Mötet öppnas
Ordförande förkarade mötet öppnat.
 165. Val av mötessekreterare
Maja Lind valdes att protokollföra mötet.
 166. Val av justerare
Att jämte ordföraden justera dagens protokoll valdes Irene Alvarsson och
Anna Dahl.
 167. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
 168. Föregående mötes protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
 169. Ekonomirapport
Karin Bäckström rapporterar att klubben har fortsatt god ekonomi, samt
att en sammanställning av rasspecialens ekonomi är under bearbetning.
 170. Inkommande skrivelser
a) Arbetsgruppen för avelsfrågor
- Arbetet med hanhundslistan fortsätter.
- Dokumentet ”avelsrekommendationer” är fortfarande inte ändrat efter
beslutet taget 2017-02-06, med reservation för beslut taget vid årsmötet
2017-02-25 (motion 26).

Föreslagen formulering:
”Föräldradjuren ska vara HD-röntgade och avlästa med HD grad A, B eller
C utan negativ anmärkning. Vid HD grad C skall motparten vara HD-fri
samt skall kullens preliminära HD-index vid parning vara minst 100.
Vid parning med utländsk hund gäller HD grad A eller B för båda parter.
SKKs regler ska givetvis följas och hundar som visar symptom, oavsett
HD-grad, får ej användas i avel.”
Styrelsen beslöt att omformulera avelsrekommendationerna enligt ovan.
b) Sportkommitten
Har lämnat in synpunkter kring årets rasspecial, både vad alla kan
försöka göra bättre och vad som fungerade bra, med fokus på tävligarna.
Styrelsen beslöt att ta med sig dessa till nästa års rasspecial.
c) Resultat rasspecial
Fråga har inkommit angående varför resultaten från utställningen ännu
inte finns på hunddata.
SGVK jobbar för fullt för att lägga ut resultaten, och de bör finnas i
svenska kennelklubbens databas inom kort.
 171. Hemsidan
Inga ärenden.
 172. Övriga frågor
a) Butiken
Irene Alvarsson ansvarar för butiken och tar emot beställningar,
via irene@gardshund.com.
Inkommit en fråga om raskompendium på engelska, dessa finns
således hos Irene för beställning.
b) Vandringspokaler
Det diskuterades möjligheten kring fler än en vandringspokal
per vinnare, då det inkommit önskemål från medlemmar.
Styrelsen beslöt att det inte skall finnas mer än en

vandringspokal per klass-/grenvinnare.
c) Svar till skk angående hälsoprogram
Styrelsen skickade i vintras in ett svar till skk.
d) Fotoalmanacka
Maja Lind har fått in det material som behövs och har kontakt
med Tryckshopen. Information om beställning kommer inom
kort ut på hemsidan.
e) Verksamhetsplan 2017
Styrelsen jobbar vidare med verksamhetsplanen samt
årsmötesmotioner, samt planerar att ha ett arbetsmöte under
hösten 2017.
f) Uppfödarmöten
Styrelsen planerar att arrangera uppfödarmöten på minst tre
orter i landet (söder-mitt-norr), där syftet är att ventilera
viktiga frågor i aveln och att öppna upp för en bättre
kommunikation mellan rasklubb och uppfödare.
g) SGVKs ordförandekonferens, Jönköping 23/9
Susanne Fagrell och Maja Lind företräder klubben på
konferensen.
 173. Nästa möte
Nästa möte, telefonmöte, beslöts bli 20/9 kl. 20.00.

 174. Mötet avslutas
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Maja Lind
________________________

Ordförande
Susanne Fagrell
________________________

Justeras
Irene Alvarsson
________________________

Anna Dahl
________________________

