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PROTOKOLL
Protokoll fört vid styrelsemöte, Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
Datum: 2019-04-28, kl. 20.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Catrin H Karlsson, Irene Alvarsson, Eva Wieslander, Linda Heintie,
Agneta Wändell, Laila Redlund, Renée Höglander, Anette Almqvist
Förhinder: Magnus Elmvik, Monica Larsson
Adjungerad: Anita Dandenell, protokollförande sekreterare
§ 83

Mötet öppnas
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 84

Val av mötessekreterare
Utsågs Anita Dandenell att föra dagens protokoll

§ 85

Val av justeringspersoner
Utsågs Eva Wieslander och Catrin H Karlsson att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 86

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 87

Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

§ 88

Ekonomirapport
Irene Alvarsson redogjorde för klubbens kontoställning 2019-04-28.
Arbetskonto: 99 090 kr
Sparkonto: 231 619 kr
Sportkonto: 22 650 kr

§ 89

Information från grupperna
Sportkommittén
Agneta Wändell meddelade att gruppen arbetar vidare med förberedelserna inför
Rasspecialen. Frågan om kompletterande priser inför utställningen diskuterades.
Budgeterade medel finns.
Eva Wieslander har ordnat en sponsor som skänker halsband, koppel, leksaker etc för
ca 2000 kr.
Utställningskommittén
Susanne Fagrell berättade att arbetet flyter på.

Aktivitetsgrupperna
Renée Höglander berättade att ett nytt aktivitetsombud anmält sitt intresse i
Norrbotten vid namn Birgitta Häggbom Tuveborg, vilket är glädjande.
Förslag om att en checklista för nytillkomna aktivitetsombud skall upprättas för att
underlätta arbetet diskuterades. Kommer att tas upp på aktivitetsombudsträffen på
Rasspecialen.
Arbetsgruppen för avelsfrågor
Susanne Fagrell har varit i kontakt med Ulrika Talts ang, RAS, uppdatering av
Domarkompendiet och HD-utredningen. Redovisning av HD-utredningen kommer
att ske av SKK den 11 maj, då representanter från vår Avelsgrupp kommer att
närvara.
§ 90

Hemsidan
Laila Redlund har kommmit igång med hemsidan och kan vid behov få hjälp av
Maja Lind för vägledning.

§ 91

Uppdragslistan
Om problem uppstår med att ta bort redan utförda uppdrag från uppdragslistan, kan
man vända sig till Catrin H Karlsson, som hjälper till med detta.
Konstaterades att en del gammalt ligger kvar i Dropbox sedan tidigare.
Ansvarsområdena behöver också uppdateras.

§ 92

Nytt från SKK o SGVK
Susanne Fagrell, Eva Wieslander och Magnus Elmvik hade besökt SGVK’s årsmöte i
Jönköping i april. Man hade också ägnat tid åt att diskutera utställning.
Susanne Fagrell uppmanade styrelsen att regelbundet gå in på SKKs hemsida och
läsa aktuella protokoll för att hålla sig informerad.

§ 93

Utbildning
Frågan kommer att diskuteras på arbetsmötet den 18 maj.

§ 94

Övriga frågor
Linda Heintie ber Sportkommittén att se över reglerna/poängen kring freestyle och
heelwork to music. Vidare diskussion den 18 maj.
Eva Wieslander hade tagit fram siffror på registrerade valpar och skänkta
gåvomedlemskap under 2019. Förslag fanns att återinföra sidan om vilka som skänkt
gåvomedlemskap i tidningen.
Diskuterades att lägga årsmötet 2020 till hotell Vätterled. Inget beslut fattat.
Linda beställer smörgåstårtor till arbetsmötet i Uppsala den 18 maj. Övriga tar med
sig egen ”förning”.
Material till tidningen lämnas till Laila Redlund. Manusstopp 15 maj.

§ 95

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 25 maj 2019 kl. 20.00

§ 96

Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Anita Dandenell

Susanne Fagrell

_____________________

_____________________

Justeras

Justeras

_________________
Eva Wieslander

_____________________
Catrin H Karlsson

