
   
 

RDSG styrelsemö tesprötököll 

2018-02-25, Telefonmöte 

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

Frånvarande:  Irene Alvarsson 

 23. Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet. 

 24. Val av mötesekreterare 

Maja Lind valdes till mötessekreterare. 

 25. Val av justeringspersoner 

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

 26. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 27. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll samt ett släpandes från 6/1-18 godkändes. 

 28. Ekonomirapport 

Kassören redovisade för ett positivt resultat för verksamhetsåret 2017. 

Det diskuterades hur avskrivningar och lagervaror skall bokföras i rasklubben, och Karin tar 

kontakt med revisorn angående detta. 

 29. Information från grupper 

Arbetsgrupp för avelsfrågor 

- En informationstext om cystinuri har inkommit från arbetsgruppen för avelsfrågor, en bra 

och förklarande text som styrelsen beslöt att lägga ut på hemsidan samt publicera i 

tidningen. 

Maja lägger ut texten på hemsidan. 

 30. Hemsidan 

a) Nya enkäter – hälsa/exteriör/mentalitet 

Nya enkäter håller på att framställas tillsammans med Ann Olsson, beteendekommittén, och 

Eva Adolfsson, veterinär. Utgångsläget har varit de tidigare enkäterna som grund, där vissa 

frågor gjorts om, lagts till eller tagits bort helt. 

Förhoppningen är att få dessa helt färdiga och utlagda innan årsmötet eller kort därefter. 

b) Anmälningsformulär till rasspecial 

Anmälningsformulär och inbjudan till rasspecialen är nu färdigt, och inbjudan kommer med i 

nästa nummer av tidningen. Inom kort publiceras det på hemsidan, efter några mindre 

justeringar av formulären för tävlingar/kurser. 

 31. Uppdragslistan 

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 



   
 

 32. Nytt från SKK/SGVK 

a) Mejl angående stadgeändringar 

Mejl har inkommit från SGVK där man uppmanar rasklubbarna att ta beslut som ger 

rasklubbens styrelse mandat att under kommande verksamhetsår arbeta med 

stadgeändringar på uppdrag av SGVK. 

b) Mejl angående preparandkurs. 

Mejl har inkommit angående att Angelita Nooni, har ansökt om att gå en preparandkurs 

under året. Styrelsen har besvarat mejlet och har ingenting att invända på ansökan. 

c) Mejl angående FCI-godkännande. 

SKK meddelade att FCI-godkännandet går ut 2018-07-05, och SKK har gett en domare i 

uppdrag att gå igenom gårdshundens standard och därmed inleda processen för ett slutligt 

godkännande. 

 33. Årsmöte 2018 

a) Motioner 

5 st motioner har inkommit. 

Styrelsen beslöt att avsätta ett möte enbart för behandling av dessa, 1 mars 2018 kl. 19.00 

b) Verksamhetsberättelse 2017 

Styrelsen fick i uppdrag att läsa igenom och komma med eventuella synpunkter till nästa 

möte. 

c) Verksamhetsplan 2018 

Styrelsen fick i uppdrag att läsa igenom och komma med eventuella synpunkter till nästa 

möte. 

d) Aktivitetsombud 

Några verksamhetsberättelse, verksamhetsplaner samt ekonomiska redogörelser saknas från 

våra aktivitetsombud. Maja har lagt ut en påminnelse på facebooksidan. 

 34. Rasspecial 2018 

- Boende funktionär 

Staffan Linnér som är ansvarig för KM i viltspår undrar om hans boendekostnad under 

rasspecialen är någonting som kan ersättas genom klubben. Styrelsen var eniga om att han 

självklart skall få ersättning för den kostnad som uppkommer i samband med viltspåret, Maja 

skriver ett svar. 

- Ansvarig ringträning 

Samtliga i styrelsen får fundera över någon/några som kan hålla i ringträningen lördag och 

söndag morgon på rasspecialen. 

 35. Inkommande skrivelser 

Sammanfattning av avels- och uppfödarträffarna har kommit från Agneta Wändell. Maja fick i 

uppdrag att lägga ut dessa på hemsidan. 

 36. Övriga frågor 

a) Fotojury 2018 – Almanacka 2019 

En fotojury ska utses till fototävlingen inför almanackan 2019. Efter lite betänketid, kom fyra 

namn på tal (Susanne Lind, Nathalie Gunnarsson, Gabriella Marsh och Kari Helene Skålsveen 



   
 

Knestang). Maja mejlar dessa och frågar om de kan vara intresserade av att ingå i en fotojury. 

b) Årets allroundhund 

Maja uppmärksammade i samband med årsskiftet att det i årets allroundhund gick att räkna 

obegränsat antal certifikat i mästarklass i rallylydnad, något som bör ses över då det kan bli 

orättvist mot de som ännu inte hunnit upp i mästaklassen. Det är dessutom bara tre certifikat 

som räknas för att bli rallylydnadschampion. Maja hör med sportkommittén vad de tycker. 

 37. Sätesändring 

En sätesändring av föreningen skall göras, Karin kontaktar Skatteverket och ändrar till 

Susanne Fagrell, ordförande. 

 38. Beslut om omedelbar justering av punkt 37. 

Styrelsen beslöt att omedelbart justera punkt 37. 

 39. Nästa möte 

Telefonmöte, torsdag 1 mars, 19.00. Arbetsmöte om enbart årsmötesmotioner. 

Telefonmöte, onsdag 7 mars, 19.00. 

 40. Avslutande av möte 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Ordförande 

Maja Lind    Susanne Fagrell 

_________________________  _________________________ 

 

Justeras 

Anna Dahl    Magnus Elmvik 

_________________________  _________________________ 


