
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4. 2016  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2016-05-28 & 29 Säröhus kl 10:00 

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: - 
 

§ 40 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 41 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 42 Val av justerare 

Till justerare valdes Per-Ola Israelson. 

§ 43 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2016-04-21 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 44 Kassarapport 

Kassaläget är gott. 

§ 45 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
62 a, 127 f, 169 a. 
Följande punkter är klara; 
31 a, 31 b, 34, 36 b. 

§ 46 Genomgång av uppdragslistan - Hemsidan 

- 

§ 47 Inkomna skrivelser 

a) Fråga angående meriter i hanhundslistan  
Frågan besvaras med ett brev som författades under sittande möte. 
Jenny får i uppdrag skicka svaret till medlemmen. 

b) SKK - svar anlagsprov vallning 
SPDAEK har fått ett protokollsutdrag från SKKs Prov och tävlingskommitté 
som meddelar avslag på SPADEK ansökan om anlagsprov för vallning. 
Avslaget med hänvisning till att Specialklubben för Bearded Collie, som äger 
testet, yttrat, sig negativt i frågan. 

§ 48 Bordlagda ärenden – när bordlades denna? 

a)  
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§ 49 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK) 

a) Petra Roholt vill avgå från AK. 
Jenny och Marita (AK) får i uppdrag att finna lämplig ersättare för Petra. 

b) Dialog kring hanhund och tik användning i RAS fördes. 
Styrelsen fattar beslut om att texten i RAS ska stå kvar oförändrad. 

§ 50 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Styrelsen fattar beslut om att Jenny Linderoth tillsätts som ny kontaktperson 
för gruppen Perro de Trabajo. 

a. Styrelsen fattar även beslut om att ändra uppdraget för gruppen till: 
- Ansvara för att klubbmästerskap (KM) genomförs. 
- Ansvara för att utveckla medlemmarnas intresse för prov, tävling 
och träning. 
- Styrelsen har en målsättning att ta fram ett arbetsprov för Perro de 
Aqua Español och att detta ska bli officiellt för ett championat. 

§ 51 Planering 

a) Gränna 
Inbjudan skrevs under sittande möte och lades ut på hemsidan samt 
skickades för publicering i Perrobladet. 
Ulrika får i uppdrag att kontrollera att tält finns tillgängligt och att 
funktionärer till aktiviteterna finns. 
Arbete på sittande möte med att fastställa aktiviteter och ansvariga för dessa 
(se bifogad lista) 

b) Officiell utställning i Tvååker 
Rosetter är beställda. 
Domaren behöver köras till och övernatta på hotell vid Landvetter. Hotell 
bokas av HKK. 

c) Face Bookgruppen - reklam angående aktiviteter som inbringar företag eller 
privatperson pengar. 
Dialog fördes och styrelsen fattade beslut om att varje enskilt fall måste 
bedömas var för sig. 

d) Face Bookgruppen – förtäckt valpreklam 
Dialog fördes och styrelsen fattade beslut om att det i inläggets text inte får 
informeras om att valpar finns tillgängliga för köp, d v s valpreklam. 

e) SKK - uppdaterad policy för digitala medier 
Styrelsen har tagit del av SKKs uppdaterade policy för digitala medier. 

f) Beslutsunderlag från AK angående swabbtest 
Styrelsen fattar beslut om att följa AKs rekommendation. Som lyder: Även 
så kallat ”hemmaswabb” ska dokumenteras på listan för Prcd-PRA. 
Styrelsen beslöt att lägga till en kolumn på listan där det framgår om 
veterinär gjort ID kontroll på hunden. 
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g) Ansvarig uppdatering lydnad- och rallylydnadsresultat 
Styrelsen fattar beslut om att Sally Sehlin övertar ansvaret från Pi 
Johansson Bergelind för uppdateringen av resultaten för lydnad och 
rallylydnad 

h) Redaktion Perrobladet – ansvarig? 
Styrelsen önskar att en ansvarig utses för uppdatering av fast information. 

i) Uppdatering – genomgång av hemsidan 
Uppdateringar på hemsidan gjordes under sittande möte. 

j) Deltagande på SKKs grundutbildning för avelsfunktionärer 2016-10-15&16? 
Styrelsen fattar beslut om att Marita Palmqvist deltar. 

k) Datum för kommande års Perroträff 
Styrelsen fattar beslut om att träffen i Gränna för 2017 hålls 2017-08-26. 
”Virran” får i uppdrag att fråga Grännageneralen Leif Olsson om han vill 
återinträda i tjänst för träffen 2017. 

§ 52 Övriga frågor 

a) Medlems fråga 
En inkommen fråga angående medlemskap. Ett brev författades under 
sittande möte. Jenny får i uppdrag skicka brevet. 

b) Vattenprover – Portugisiska Vattenhundsklubben. 
Styrelsen har tagit del av Portugiska Vattenhundsklubbens vattenprover som 
kommer att bli officiella 2017. 

c) Dommarkonferens 2018 
Jenny får i uppdrag att kontakta Antonio Garcia Perez. 

§ 53 Nästa möte 

Nästa möte: 2016-06-16 telefonmöte kl 19.00. 

§ 39 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
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Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Per-Ola Israelson 


