
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2. 2016  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2016-03-24 telefonmöte kl. 19:00 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(3) 

 
Närvarande: Veronica ”Virran” Tuszkay, Christina ”Ki” Öberg, Jenny Linderoth, 
Björn Bäck, Marianne ”Mia” Joelsson, Per-Ola ”Pelle” Israelson, Ulrika Bejker 
Ej närvarande:  
 

§ 10 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 11 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 12 Val av justerare 

Till justerare valdes Ulrika Bejker. 

§ 13 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2016-03-13 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 14 Kassarapport 

Kassaläget är fortsatt stabilt. 

§ 15 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
62 a, 127 f, 169 a 
Följande punkter är klara; 
182 a, 182 b, 182 c, 182 f, 185. 

§ 16 Inkomna skrivelser 

a) Fråga från medlem angående Årets perro i viltspår. (Se mail från  
”Virran” 2016-03-16). 
Frågan diskuterades. 
”Mia” får i uppdrag att svara på medlemmen på frågan. 

b) Förslag från medlem angående Årets perro.(Se mail från ”Mia” 2016-03-16.) 
Förslagen diskuterades. 
”Mia” får i uppdrag att ge medlemmen styrelsens svar till förslagen. 

c) Fråga angående foton på hundar i avel som inte togs upp på årsmöte (Se 
mail fr ”Pelle” 2016-03-16.) 
Tidigare beslut i frågan gäller. 
”Pelle” får i uppdrag att kontakta ansvarige, Nina Valerie, och meddela 
henne att tidigare beslut fattat av styrelsen fortfarande gäller. 
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§ 17 Bordlagda ärenden 

a) § 8 från konstituerande mötet 2016-03-13, Styrelsemötesdatum 
Styrelsen fattar beslut om styrelsemötesdatum under året enligt följande: 
 
2016-04-21 torsdag kl 19.00 telefonmöte 
2016-05-28+29 lördag-söndag fysiskt möte 
2016-06-16 torsdag kl 19.00 telefonmöte 
2016-07-21 torsdag kl 19.00 telefonmöte 
2016-08-17 onsdag kl 19.00 telefonmöte 
2016-09-15 torsdag kl 19.00 telefonmöte 
2016-10-22+23 lördag-söndag fysiskt möte 
2016-11-17 torsdag kl 19.00 telefonmöte 
2016-12-15 torsdag kl 19.00 telefonmöte 
2017-01-19 torsdag kl 19.00 telefonmöte 
2017-02-23 torsdag kl 19.00 telefonmöte (19/2 sista dag för motion till 
årsmötet, 26/2 utlägg på hemsidan) 
2017-03-02 torsdag kl 19.00 telefonmöte 
2017-03-12 Årsmöte 

§ 18 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK) 

a) - 

§ 19 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) - 

§ 20 Planering 

a) - 

§ 21 Övriga frågor 

a) Jenny får i uppdrag att informera SKK om styrelsens sammansättning samt 
övriga poster. 

§ 22 Genomgång av uppdragslistan - Hemsidan 

- 
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§ 23 Nästa möte 

Nästa möte: 2016-04-21 kl 19.00 telefonmöte. 

§ 24 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
 
 
 

 

Protokollförare: Ordförande:  Justerare: 
 
 
 
Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Ulrika Bejker 


