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PROTOKOLL
Protokoll fört vid styrelsemöte, Rasklubben för dansk-svensk gårdshund
Datum: 2019-03-31, kl. 20.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Maja Lind, Catrin H Karlsson, Irene Alvarsson, Eva Wieslander,
Linda Heintie, Agneta Wändell, Laila Redlund, Renée Höglander,
Suppl. Anette Almqvist, Monica Larsson
Förhinder: Magnus Elmvik
§ 68

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

§ 69

Val av mötessekreterare
Utsågs Anita Dandenell att föra dagens protokoll

§ 70

Val av justeringspersoner
Utsågs Eva Wieslander och Laila Redlund att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 71

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 72

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

§ 73

Ekonomirapport
Irene Alvarsson redogjorde för klubbens kontoställning 2019-03-31.
Arbetskonto: 98 275 kr
Sparkonto: 231 619 kr
Sportkonto: 19 600 kr.

§ 74

Information från grupperna
Sportkommittén
Kontaktperson Agneta Wändell. Förberedelser inför Rasspecialen samt en
utbildning ”prova på personsök” i Skåne pågår.
Utställningskommittén
Maja Lind har ordnat 1 ringsekreterare till utställningen i Piteå. Återstår att hitta
ännu en. Plats är bokad.
Värdegrundskommittén
Arbetet med Värdegrundskommittén är nu slutfört, och kommittén nedlagd.
Styrelsen fortsätter arbetet med att svara på enkäterna som medlemmarna skickat in.

Aktivitetsgrupperna
AgnetaWändell och Catrin H Karlsson skall ha ett möte inom kort. Inga nya
aktivitetsombud har visat intresse sedan sist. Lena K. har avsagt sig uppdraget i
Stockholm. Reneé Höglander kan vara behjälplig i region norr. Nya aktivitetsombud
kommer att efterfrågas via vår tidning.
Arbetsgruppen för avelsfrågor
Inget nytt.
§ 75

Hemsidan
Maja Lind tar kontakt med Laila Redlund för överlämning av hur hemsidan skall
skötas.

§ 76

Uppdragslistan
Uppdragslistan är ett levande dokument i Dropbox, som bockas av när
arbetsuppgifterna är slutförda av den som har åtagit sig uppgiften. Listan uppdateras
kontinuerligt.
Catrin H. Karlsson (vice ordförande) tar över efter Maja Lind, som informerade att
endast sådant som är av särskild vikt läggs in på listan efter styrelsemötena.

§ 77

Nytt från SKK o SGVK
SKK har fått in en dispensansökan från Ulrika Talts om att få använda en dansk,
oröntgad hane i avel till en svensk tik. Vad säger Rasklubben? Rasklubben bifaller.
SGVK anordnar BPH den 18 maj. Kostnad 600 kr. Detta kommer att annonseras i
tidningen och på hemsidan.
SGVK uppmanar till revidering av RAS, samt se över domarkompendium 2021.
Utställningsansvariga ombeds närvara vid SGVK’s möte i Jönköping 6-7 april.

§ 78

Almanacka
En almanacka/planeringskalender skall upprättas, där det skrivs in vad som skall ske,
vem som gör vad och när, så att inget ”faller mellan stolarna". Eva Wieslander, Irene
Alvarsson och Renée Höglander ansvarar för detta.

§ 79

Utbildningsgrupp
Avsatta medel för detta ändamål tas upp efter hand på styrelsemötena, så att man kan
definiera de olika kostnaderna. Diskussion kring detta bordlades till nästa möte.

§ 80

Övriga frågor
Arbetsmöte kommer att äga rum den 18 maj med start på förmiddagen, i förslagsvis
Herrfallet, Arboga för att diskutera ekonomi, enkäter, hur jobbar vi vidare.
Agneta Wändell påpekade att enkäten kunde vara till nytta avseende målet med
avsatta medel.
Byte av mötesdag och tid för styrelsemötena togs upp, men beslut var redan fattat att
dag och tid skall förbli oförändrad av en enig styrelse.
Maja Lind påminde om presentationstext till tidningen. Var och skickar in sin egen

presentation till Laila Redlund, som vbf till Britt-Marie Hansson före den 15 maj.
En fotojury skall utses av styrelsen inför nästa års almanacka. Magnus Elmvik,
Anette Almqvist och Helen Wik Norgren Fagrell (ny) har utsetts till jury.
Almanackor finns fortfarande till salu.
Material till tidningen har samlats in hos Maja. Vem kan ta över? Frågan bordlades,
Intervjuer delas ut (Maja Lind) av årets vinnare i viltspår, lydnad, agility medium o
small samt utställning, veteran. Utses nya intervjuare.
§ 81

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 28 april 2019 kl. 20.00

§ 82

Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
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