
 

Protokoll vid RDSGs styrelsesammanträde. 

Nr: 2. 

Datum & Tid: 2019-01-27. Kl.20.00 

Plats: Telefonmöte. 

Närvarande: Maja Lind, Eva Wieslander, Irene Alvarsson, Anna Dahl, Magnus Elmvik, Agneta 

Wändell, Catrin H Karlsson, Linda Heintie. 

Ej Närvarande: Susanne Fagrell, Marja Karlsson.                                                                             

§13. Mötet öppnas av Maja Lind                         

§14. Val av mötessekreterare: Eva Wieslander valdes till mötessekreterare. 

§15. Val av justeringspersoner: Magnus Elmvik och Agneta Wändell valdes till 

justeringspersoner. 

§16. Fastställande av dagordningen: Styrelsen fastslog dagordningen. 

§17. Föregående mötesprotokoll: Föregående mötesprotokoll fastställdes och lades till 

handlingarna. 

§18. Ekonomirapport: Irene Alvarsson gav följande ekonomirapport:                    

Arbetskonto: 184.159kr. Sparkonto: 231.619kr. Sportkommittén: 18.800kr. 

§19. Information av grupperna: 

Sportkommittén: Arbetet flyter på. Revidering av regler för Allround Hund godkändes av 

styrelsen. 

Utställningskommittén: Arbetet inför rasspecialen fortgår. Fler sponsorer efterfrågas. 

Beteendekommittén: Ärendet bordlägges till ett styrelsemöte efter årsmötet.  

Värdegrundskommittén: Den slutliga värdegrunden var färdig och antogs av styrelsen.  

Aktivitetsgrupperna:                                                                                                                    

Adress och kontaktlista framtagna. Tre nya ombud Christina Bengtsson, Göteborg/Väst, Cissi 

Dolderer/Stockholm och Wilma Tolinsson/Göteborg Väst  presenterades och godkändes av 

styrelsen. Fler ombud sökes. Agneta och Catrin planerar ett enklare möte på rasspecialen 



Arbetsgruppen för avelsfrågor: Avelsrådet har skickat lista på sex hundar med diagnosen 

urincystinuri, som tackat ja till att bidra med prover, till forskning inom området, Arbetet 

fortsätter.   

§20. Hemsidan: Anmälningsformulär till rasspecial slutställes till månadsskifte feb/mars. 

Slutställningar i årets hund finns nu att läsa  för samtliga kategorier på hemsidan.  

§21. Uppdragslistan: Styrelsemedlemmarna ombedes gå in och uppdatera den när uppdrag är 

gjorda.                                                                                                                  

§22. Nytt från SKK & SGVK: SKK inbjuder avelsfunktionärer till seminarium 9/3-10/3 i SKKs 

lokaler Anmälan senast 18/2. SGVK anordnar i samband med fullmäktige 6/4 en 

utställningskonferens på Motell Vätterled. Obligatoriskt för utställningsansvarig, ordförande, 

kassör. Anmälan senast den 17/3.  

§23. Monter My Dog: Styrelsen beslöt att fakturan för rasmontern ställes direkt till rasklubben.  

§24. Inbjudan Rasspecial. Korrekturläsning  av inbjudan görs av Agneta Wändell, Catrin H 

Karlsson och Eva Wieslander.                                                                                                                           

§25. Årsmöte program: Håller på att färdigställas.    

§26. Inkomna motioner:  

Motion 1. Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen. Maja Lind reserverade sig mot 

beslutet. Eva Wieslander avstod från att lägga sin röst i denna fråga. 

Motion 2. Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen. Maja Lind reserverade sig mot 

beslutet.Eva Wieslander överlåter till årsmötet att rösta. 

Motion 3. Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen. Maja Lind reserverade sig mot 

beslutet. Eva Wieslander överlåter till årsmötet att rösta. 

Motion 4. Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen. Maja Lind reserverade sig mot 

beslutet. Eva Wieslander överlåter till årsmötet att rösta. 

Motion 5. Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen. 

Motion 6. Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen. 

Motion 7. Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen.  

Motion 8. Styrelsen avslog motionen. 

§27. Propositioner till årsmöte. Propositionernas formuleringar gicks igenom och godkändes 



enligt beslut från tidigare styrelsemöte. 

§28. Artikel i tidningen. Styrelsen antog förslag på stående artikel i tidningen av 

specialistkliniken Vetaderm mot en mindre kostnadsfri annons. 

§29. Övriga frågor: Styrelsen beslöt att mötesprotokollens paragrafnummer nollställs varje nytt 

år.                                                                                                                 

§30. Nästa möte: 10 februari kl. 20.00. 

§31. Mötet avslutas                                                                                                            

Maja Lind avslutade mötet 

 

 


