
 

Protokoll. 

No.1. Protokoll fört vid styrelsemöte, RDSG. 

Datum: 2019-01-10. 

Plats: Telefonmöte. 

Närvarande: Susanne Fagrell, Maja Lind, Eva Wieslander, Irene Alvarsson, Agneta 

Wändell, Catrin H Karlsson. 

Ej närvarande: Linda Heintie, Marja Karlsson, Anna Dahl, Magnus Elmvik. 

§ 1. Val av sammanträdessekreterare. 

Styrelsen utsåg Eva Wieslander till sammanträdessekreterare. 

§ 2. Val av justeringsmän. 

Irene Alvarsson och Catrin H Karlsson jämte ordförande utsågs att justera mötets 

protokoll. 

§ 3. Fastställande av dagordning. 

Styrelsen fastslog dagordningen. 

§ 4. Föregående mötesprotokoll. 

Styrelsen kunde fastslå föregående mötesprotokoll, vilket lades till handlingarna. 

§ 5. Ekonomirapport. 

Irene Alvarsson gav följande ekonomirapport: 

Arbetskonto: 137.911kr,10kr 

Sparkonto: 231,619kr. 

Sportkommittén: 18.800kr 

§ 6. Information från grupperna. 

Värdegrundskommittén 

Utkast till värdegrund är färdigt och bordlägges till nästkommande möte för 

diskussion. Vid sammanställning av enkäten framkom tre värdeord nämligen 

Kompetens, Gemenskap och Förtroende. Sammanställningen tas även den upp vid 



nästa möte. 

Aktivitetsgrupperna. 

Två nya aktivitetsombud godkändes av styrelsen: Helena Bohlin, Kilafors för 

Gävleborg och Angelita Nooni för Jönköping. Ett bidrag på 450kr till Gävleborgs 

invigningsträff i Kilafors hundhall bifölls av styrelsen likaså 700kr till Örebro/ 

Värmlandsgruppen som firar femårsjubileum. 

Sportkommittén. 

Arbetet fortgår inför rasspecialen 2019. Agilitybanan är färdigplanerad.Reglering 

av lydnadsregler inför poängräkning av årets hund 2019 har skett och godkänts av 

styrelsen. Information därom läggs ut på hemsidan. 

Arbetsgruppen i avelsfrågor. 

Rapport från avelsgruppen läggs ut på hemsidan. 

Utställningskommittén 

Angelica Lauth är ny sammankallande utställningsansvarig. Hon finner flera 

eldsjälar till kommittén. 

§ 7. Hemsidan. 

Arbetet rullar på och sidan uppdateras kontinuerligt. 

§ 8. Nytt från SKK och SGVK. 

SGVK begär in uppgifter på medlemsantal 2018. 

§ 9. Reglering av regler för årets utställningshund har skett och godkänts av 

styrelsen. Information läggs ut på hemsidan. 

§ 10. Regler för årets agilityhund och årets agilityhund-ungdom har reviderats och 

godkänts av styrelsen. Information läggs ut på hemsidan. 

§ 11.Övriga frågor. 

Styrelsen letar vidare efter mötesordförande till årsmötet 2019. Ordförande 

påminner styrelsemedlemmarna att gå in på Dropbox för att kolla sina 

arbetsuppgifter med jämna mellanrum. 

 



§ 12. Nästa möte. 

Nästa styrelsemöte hålles den 27 januari 2019. 


