
   
 

RDSG Styrelsemö tesprötököll 

2018-02-01, Telefonmöte 

Närvande:  Anna Dahl, Magnus Elmvik, Susanne Fagrell, Maja Lind 

Frånvarande:  Irene Alvarsson, Karin Bäckström, Åsa Quarfordt 

 9. Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet. 

 10. Val av mötesekreterare 

Maja Lind valdes till mötessekreterare. 

 11. Val av justeringspersoner 

Anna Dahl & Magnus Elmvik valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 12. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 13. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll bordlades till nästa styrelsemöte. 

 14. Ekonomirapport 

Bordlades till nästa möte. 

 15. Information från grupper 

a) Gruppen för avelsfrågor 

- En förfrågan har sänts till Laboklin angående att fastställa den genmutation för dansk-

svensk gårdshund som är direkt kopplad till cystinsten och dess förekomst. 

- Motivering av ändring i avelsrekommendationerna (max antal valpar för hanhund, från 35 

till 50, uppföljning av styrelsebeslut punkt 233 styrelsemötesprotokoll 2017-12-27): 

”FCI och SKKs rekommendation är att det maximala antalet avkommor till ett avelsdjur inte 

överstiger 5% av den TOTALA registreringssiffran under fem år. För dansk-svensk gårdshund i 

Sverige är detta antal max 167 avkommor för ett avelsdjur. Vi har under många år i Sverige 

haft en rekommendation på 35 avkommor och anser att denna siffra bör kunna justeras efter 

populationsändringar. Vi har därför ändrat rekommendationen till max 50 avkommor vilket 

fortfarande ligger långt under SKKs max-rekommendation. Vi håller nu på att diskutera 

eventuella rekommendationer för utvärdering av de första kullarna innan vidare avel och i så 

fall hur denna utvärdering ska se ut. Som jämförelse kan nämnas att norska rasklubbens 

rekommendation har ändrats från 25 till max 35 och finska rasklubben har en 

rekommendation på max 25 avkommor. I båda dessa länder registreras långt färre valpar än 

i Sverige.” 

 16. Hemsidan 

Maja har fått en förfrågan av Gabriella Marsh angående uppfödarlistan på hemsidan, då hon 

inte har något medlemsregister så önskar hon någon att fråga gällande medlemskap av nya 

ansökningar. 

Önskas också att någon kontrollerar uppfödarlistan några gånger per år för att se så de 



   
 

uppfödare som står med är medlemmar i klubben. 

Magnus fick i uppdrag att kontrollera uppfödarlistan samt hjälpa Gabriella vid nya 

ansökningar. 

 17. Uppdragslistan 

Bordlades till nästa möte. 

 18. Nytt från SKK 

a) Styrelsen har mottagit ett beslut från SKKs diciplinnämnd, angående en uppfödare av 

dansk-svensk gårdshund som brutit mot några av de grundregler som finns att förhålla sig till. 

b) Styrelsen har mottagit ett beslut från SKK, angående hund vars avstängning från all 

verksamhet i avvaktan på att utredningen är slutförd, upphör med omedelbar verkan. 

 19. Inkommande skrivelser 

a) Aktivitetsombud Västerbotten 

Anette Ekman, som ensam suttit som aktivitetsombud, avsäger sig uppdraget. Maja har tagit 

bort Anettes kontaktuppgifter på hemsidan, och skall lägga ut en efterlysning på facebook. 

b) Aktivitetsombud, milersättning 

En fråga angående milersättning som aktivitetsombud har inkommit till styrelsen. Susanne 

fick i uppdrag att svara att det finns möjlighet att söka bidrag på 1000 kr/år som 

aktivitetsombud. 

c) Dispensansökan 

En ansökan om dispens har inkommit på en parning som genomfördes i början av året. 

Tiken har ännu inte hunnit fylla två år, några dagar saknas vilket styrelsen anser är okej. 

Däremot uppfyller inte heller den utförda kombinationen de avelsrekommendationer som 

gäller för användande av en individ med HD grad C, att kullens preliminära index vid parning 

skall ligga på 100 eller över. 

Med tanke på den senare anledningen, beslöt styrelsen att avslå dispensansökan. Susanne 

ser till att ge ett svar till sökanden. 

Styrelsen vill även poängtera vikten av att söka dispens innan parning utförs. 

d) Tidningen ”Härliga hund” 

Lotta Modin har hört av sig från tidningen ”Härliga hund”, där det i förra numret fanns att 

läsa om rasklubben för dansk-svensk gårdshund. Efter konversation med vår ordförande 

Susanne, så har de skrivit en text om Mariette Lindstein och hennes hundar till vår 

medlemstidning. De skänker även tre stycken bokpaket från Mariette som vi kan lotta ut! 

Mer information angående detta publiceras i tidningen. 

e) Problem med bukspottkörtel 

Mejl har inkommit från Camilla Millner, som har uppmärksammat ett flertal fall av 

bukspottkörtelinflammation hos gårdshundar på facebooksidan ”Dansk-svensk gårdshund”. 

Hon har erbjudit sig att skriva en artikel till tidningen, och styrelsen ställer sig positiv till 

förslaget. 

 20. Övriga frågor 

a) Årsmöte 

Föreläsare till årsmötet är nu klart. En av klubbens avelsråd, Ulrika Talts, kommer att föreläsa 



   
 

om hur vi håller våra hundar och i synnerhet gårdshunden frisk. 

b) Årets hund 

Vinnarintervjuer fördelas ut och skickas till tidningsredaktionen så snart de är färdiga. 

Maja ser till att kontakta även de andra pristagarna för inbjudan till årsmötet för hämtning av 

rosetter. 

c) Poängräknare agility + agility-ungdom 

Charlotte Magnusson, som i flera år har räknat agilitylistorna på ett förtjänstfullt sätt, har 

avsagt sig uppdraget från och med årsmötet. Styrelsen samt sportkommitten letar efter en 

ersättare. 

d) Styrelseledamot uppsägning 

Åsa Quarfordt har avsagt sig sitt uppdrag på grund av personliga skäl. 

 21. Nästa möte 

25 februari, kl. 20.00. 

 22. Avslutande av möte 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

Vid protokollet   Ordförande 

Maja Lind    Susanne Fagrell 

_________________________  _________________________ 

 

Justeras 

Anna Dahl    Magnus Elmvik 

_________________________  _________________________ 


