
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5. 2016  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2016-06-16 telefonmöte kl 19:00 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(2) 

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

§ 55 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. Veronica 
överlämnar ”ordförandeklubban” till Björn. 

§ 56 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 57 Val av justerare 

Till justerare valdes Christina ”Ki” Öberg E. 

§ 58 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2016-05-28&29 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 59 Kassarapport 

Kassaläget är bra. 

§ 60 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
62 a, 127 f, 182 f, 49 b, 51 a2 och 51 k,   
Följande punkter är klara; 
169 a, 47 a, 51 a1, 52 a och 52 c 

§ 61 Inkomna skrivelser 

-  

§ 62 Bordlagda ärenden 

     - 

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

- 

§ 64 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

- 

§ 65 Planering 

a)  Bokning av Säröhus till styrelsemötet i oktober är klart 
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b) Hur ligger vi till inför SPDAEK’s officiella utställning ”Perrospecialen” i 
Tvååker? 
I dagsläget är 64 anmälningar inkomna. Tid bokad för katalogarbete. 
Rosetter beställt. Petra jagar priser. Domaren behöver övernatta på Hotell 
Landvetter och köras dit. Det bör utställningsansvarig ordna. 

 

c) Hur ligger vi till inför Grännaträffen? 
Läget under kontroll än så länge 
 

d) Medlems förslag på mat vid Grännaträffen ”Grillning” 
Vi accepterar förslaget. Vi avvaktar slutgiltigt pris. Pelle får i uppdrag att ta 
emot matbeställningarna. ”Ki” och ”Pelle” har kontakt då det gäller 
synkroniseringen mellan beställning och betalningarna. Christina Schölin har 
accepterat att vara domare på S & R. ”Ki” får i uppdrag att kontakta Benny 
& Ingalill Svanstedt eller Maria-Anne Eliasson Kristensen och fråga om 
de/hon kan döma en av klasserna. 
 

e) Byte av ansvarig för ”Hundar som gått i avel”.  
Styrelsen beslutar att ersätta Nina Valerie med Malin Sone som redan tagit 
över. 

§ 66 Övriga frågor 

a) Jenny har varit i kontakt med SKK och informerar om att den nya ras- 
standarden för PdAE sannolikt inte inkommit till FCI för godkännande. Detta 
kan bli problem med tanke på domarkonferensen i februari 2018. 

b) Utställningsresultaten är inte uppdaterade sedan januari 2016. ”Pelle” får i 
uppdrag att kontakta ansvarig för uppdateringarna. 

§ 67 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

§ 68 Nästa möte 

Nästa möte: 2016-07-21 telefonmöte kl. 19.00. 

§ 69 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Björn tackar för visat intresse. 
 
 

Protokollförare: Ordförande:  Justerare: 
 
 
 
Veronica Tuszkay Björn Bäck  Christina Öberg E 


