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PROTOKOLL
Protokoll fört vid styrelsemöte, Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
Datum: 2019-06-30, kl. 20.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Catrin H Karlsson, Eva Wieslander, Irene Alvarsson, Magnus
Elmvik, Laila Redlund, Agneta Wändell, Anette Almqvist, Monica Larsson
Förhinder: Linda Heintie, Renée Höglander,
Adjungerade: Ulrika Talts, Maja Lind, Anita Dandenell
§ 110

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

§ 111

Val av mötessekreterare
Utsågs Anita Dandenell att föra dagens protokoll

§ 112

Val av justeringspersoner
Utsågs Irene Alvarsson och Catrin H Karlsson att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 113

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 114

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

§ 115

Ekonomirapport
Irene Alvarsson redogjorde för klubbens kontoställning 2019-06-30.
Arbetskonto: 119 650 kr
Sparkonto: 231 619 kr
Sportkonto: 29 630 kr

§ 116

Information från grupperna
Sportkommittén
Arbetar och planerar inför Rasspecialen.
Utställningskommittén
Arbetet inför Rasspecialen flyter på.
Arbetsgruppen för avelsfrågor
Cystenuri- frågan kommer att ta tid, men är under bearbetning.
Ett fall av Leg Perthes har inrapporterats till avelsråden.
C-hundar får stå med på hanhundslistan under förutsättning att kullens index måste
vara minst 100. Rasklubben vill dock upplysa om att Länsstyrelsen kan ha

synpunkter på användandet av C-hundar.
Aktivitetsgrupperna
Ombuden skall ha möte på Rasspecialen i Ånnaboda. 12 st har anmält
intresse att delta. Glädjande nog har det också blivit ett genombrott i Stockholm, där
2 st hitintills visat sig vara intresserade. Arbetar på ett liknande genombrott i
Mälardalen.
5-årsjubiléet för Aktivitetsgruppen i Örebro med omnejd var mkt välbesökt (45 st)
och uppskattat. Bland annat föreläste en hundpsykolog om gårdshundens psykologi.
Utställningsgruppen
Maja Lind redogjorde för planerna inför Rasspecialen. Ett uppsamlingsmöte
planeras.
År 2023 är det dags för 30-årsjubileum av Rasklubben.
§ 117

Hemsidan
Laila Redlund har nu tagit över hemsidan helt och hållet och känner sig bekväm med
detta. Just nu är det inte så mycket material som kommer in och kan läggas ut.

§ 118

Uppdragslistan
Catrin H Karlsson har kontroll på listan. Tält finns, så den punkten kan prickas av.

§ 119

Nytt från SKK o SGVK
Inbjudan från SKK ang. rasmonter har inkommit. Eva Wieslander kontaktar Sofie
Lourie ang. denna.
SKK’s föreningskommitté avråder att protokoll läggs ut på klubbarnas hemsidor.
Innan beslut fattas undersöks varför. Avvaktar därför med besked.
SKK uppmanar också till att inga medlemskap får ske ”i dörren”, dvs. medlemskap
skall lösas innan deltagande i möte.
Anmälan skall göras vid oacceptabelt beteende.
Rökförbud bestäms av varje klubb.
Utställningsförsäkring finns troligen via SGVK. Eva Wieslander undersöker vidare.
SKK’s förtjänsttecken
har tilldelats Susanne Fagrell, vilket är mycket hedersamt och har uppmärksammats
både på klubbens hemsida och på facebook-sidan. Vi gratulerar än en gång!

§ 120

Domarkompendium
Maja Lind och Susanne Fagrell arbetar med revideringen av detta.

§ 121

Övriga frågor
Bidrag till ny dator avseende Tidningens utgivande
Beslöts att lämna ett bidrag på 5000 kr. Eva Wieslander meddelar detta.

Seminarier
Beslöts att klubbkassan betalar Maja Linds seminarier som hon deltagit i för
klubbens räkning.
§ 122

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 28 juli 2019 kl. 20.00

§ 123

Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Anita Dandenell

Susanne Fagrell

_____________________

_____________________

Justeras

Justeras

Irene Alvarsson

Catrin H Carlsson

_________________

_____________________

