
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6. 2016  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2016-07-21 telefonmöte kl 19:00 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(2) 

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

§ 70 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 71 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 72 Val av justerare 

Till justerare valdes Ulrika Bejker. 

§ 73 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2016-06-16 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 74 Kassarapport 

Kassaläget är gott. 
§ 76 d, Aktivitetsbidrag på 2000kr till lokalombudet i Stockholm. 

§ 75 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
62 a, 49 b, 51 k, 65 d 1 med ändring att: Ulrika tar emot anmälningar för mat, 
”Pelle” lägger ut info om antal tillgängliga portioner på hemsidan, 66 b, med 
tillägget att ytterligare påminnelse har skickats. 
Följande punkter är klara; 
51 a 2, 65 d 1. 

§ 76 Inkomna skrivelser 

a) Protokoll från SKKs prov och tävlingskommitté 
I protokollet fr SKKs prov och tävlingskommitté är SPDAEKs ansökan om att 
få genomföra Svenska Newfoundlandsklubbens vattenprov med officiell 
resultatregistrering samt championat bordlagd. Kommittén uppmanar 
SPDAEK att ta kontakt med RPHV ”Portisklubben”. Fortsatt diskussion i 
frågan tas vid mötet i oktober. 

b) Domaransökan. 
Ansökan diskuterades och styrelsen var enig och fattade beslut om att inte 
bifalla ansökan. ”Virran” och Jenny får uppdrag att svara på förfrågan. 

c) Auktorisation av Jan-Erik Ek 
Styrelsen har tagit del av informationen. 

d) Ansökan om aktivitetsbidrag på 2000kr från Nina Valerie, lokalombud 
Stockholm. Styrelsen fattar beslut om att bifalla ansökan. 
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”Ki” får i uppdrag att informera lokalombudet och att betala ut 
aktivitetsbidraget. 

§ 77 Bordlagda ärenden 

a) – 

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

a) Inget att rapportera från AK. Sökandet efter ytterligare två personer som vill 
arbeta i AK fortsätter. 

§ 79 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Jenny har varit i kontakt med RPHV (Portisklubben) angående samarbete 
gällande vattenprovet som de tagit fram. 

§ 80 Planering 

a) Utvärdering av Perrospecialen 
1) Arrangemanget fungerade väldigt bra och var välorganiserat. 
 

b) Hur ligger vi till inför Grännaträffen? 
Lördagens program gicks igenom och fastställdes. 
”Virran” får i uppdrag att ställa samman programmet och skicka till ”Pelle” 
för publicering på hemsidan. ”Pelle” färdigställer även information om 
grillningen även det för publicering på hemsidan. 

§ 81 Övriga frågor 

a) Medlemsadministration via SKK? 
Frågan tas upp till vidare diskussion vid SPDAEKs styrelsemöte i oktober. 

§ 82 Genomgång av uppdragslistan - Hemsidan 

§ 83 Nästa möte 

Nästa möte: 2016-08-17 telefonmöte kl 19.00. 

§ 84 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
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