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PROTOKOLL
Nr 11. Protokoll fört vid styrelsemöte, Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
Datum: 2018-07-29, kl. 20.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Maja Lind, Eva Wieslander, Irene Alvarsson (§ 144), Agneta
Wändell, Magnus Elmvik
Förhinder: Anna Dahl, Catrin H Karlsson, Linda Heintie, Marja Karlsson
Adjungerad: Anita Dandenell, protokollförande sekreterare
§ 138

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

§ 139 Val av mötessekreterare
Utsågs Anita Dandenell att föra dagens protokoll
§ 140 Val av justeringspersoner
Utsågs Maja Lind och Eva Wieslander att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 141 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 142 Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
§ 143 Ekonomirapport
Anita Dandenell redogjorde för klubbens kontoställning 2018-07-26:
Sparkonto Nordea: 219 819 kr
Plusgiro: 162 591 kr
Sportkonto: 16 225 kr
§ 144 Information för grupperna
Värdegrundskommittén
Agneta informerade om att aktivitetsombudens fokus nu var Tångahed, dit de kallats till ett
lunchmöte för att diskutera värdegrund, ev. uppdatering av verksamheten, vad
man skall arbeta med osv. En viktig fråga är bl.a. hur man bäst rekryterar. Stockholm är
fortfarande i stort behov av ombud. 6 st aktivitetsombud har anmält intresse till lunchmötet.
För fortsatta diskussioner om värdegrunder kommer Magnus att delta.
Sportkommittén
Allt under kontroll
Arbetsgruppen för avelsfrågor
Inget nytt.

Utställningskommittén
Allt under kontroll.
§ 145 Hemsidan
Inget nytt.
§ 146 Uppdragslistan
Uppdragslistan har uppdaterats.
§ 147 Nytt från SKK o SGVK
Lista över nya ägare har inkommit från SGVK. Eva checkar av mot vår medlemslista.
Ansökan till FCI är nu skickad från de svenska och danska kennelklubbarna. Susanne redogjorde för
gången av ansökningsförfarandet.
§ 148 Rasspecial

Till servicetältet skall ett tält skall köpas in. Uppdrogs åt Susanne
att undersöka var man lämpligast köper det.
Agilityhinder kommer att finnas i Talldungen på fredagen. Skall plockas undan efter
användning och ställas tillbaka.
§ 149 Nomineringar SKKs Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten
Susanne redogjorde för statuterna. Styrelsen föreslår kandidater. Förslagen skall vara SKK
tillhanda senast 31 december 2018.
§ 150 Raspresentation till tidningen Härliga Hund
Vi skall självklart vara med, men i nuläget bordlades frågan till nästa
styrelsemöte.
§ 151 Övriga frågor
Djurens Dag i Jägersro
Göran Cajhagen och Christina Mårtensson ansvarar för dagen på Jägersro. Beslöts att Eva
tillskriver Göran C och Christina M, och frågar om de också vill bli aktivitetsombud.
Rasmonter Stockholms Hundmässa
Sofie Lourié kommer att vara med och ordnar det mesta med montern.
Utvärderingsmöte
Utvärderingsmöte efter Rasspecialen i Tångahed kommer att vara den 12 augusti kl. 20.00
§ 152 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 26 augusti 2018 kl. 20.00

§ 153 Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
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