
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7. 2016  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2016-08-17 telefonmöte kl 19:00 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(2) 

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

§ 85 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 86 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 87 Val av justerare 

Till justerare valdes Ulrika Bejker. 

§ 88 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2016-07-21 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 89 Kassarapport 

Kassaläget är oförändrat. 
§ 95 a 3) hyra av stuga för vattendomare ca 800kr. 

§ 90 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
62 a, 127 f, 49 b, 51 k, 65 d 1, 66 b. 
Följande punkter är klara; 
65 d 1, 76 b, 76 d, 80 b 1, 80 b 2. 

§ 91 Inkomna skrivelser 

a) Inbjudan Rasklubbstorg My Dog 
Inbjudan skickas vidare till Sofia Wennersten som åtagit sig att vara 
ansvarig för detta. Jenny får i uppdrag att skicka inbjudan vidare. 

b) SKK – Inbjudan till Central Avelskonferens 2016-11-19+20 
Styrelsen fattar beslut om att Jenny Linderoth deltar. 
Jenny får i uppdrag att skicka in anmälan till SKK. 

§ 92 Bordlagda ärenden 

a) – 

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

a) Förslag på ersättare för Petra Roholt som lämnat AK presenterades för 
styrelsen. 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7. 2016  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2016-08-17 telefonmöte kl 19:00 

Justeras: Justeras: Justeras: 

2(2) 

 
 

b) Väldigt få hundar, totalt 16st, har gjort BPH hittills i år. Fortsatt dialog om hur 
SPDAEK kan få fler att göra BPH med sina hundar. Fortsatt dialog vid 
SPDAEKs styrelsemöte i oktober. 

§ 94 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Arbetsgruppen Perro de Trabajo består idag av följande fem personer: 
Malin Sone, Kristina Schölin, Yvonne Jagersten, Lena Olsson och 
Jenny Linderoth. Ett första möte för gruppen planeras inom en snar framtid. 

§ 95 Planering 

a) Grännaträffen – hur ligger vi till? 
1) Fredagens aktiviteter 

KM Rallylydnad - läget är under kontroll. 
2) Lördagens aktiviteter 

Lektävlingar och prova på aktiviteter - läget är under kontroll. 
3) Söndagens aktiviteter 
 KM lydnad – läget är under kontroll. Vattenprover – boende till 

vattendomare behövs. Styrelsen fattar beslut om att en natts boende 
betalas av SPDAEK, kostnad ca 800kr. Därmed är läget under kontroll 
även för söndagen. 

§ 96 Övriga frågor 

a) Försäkringsförmedlare vid Grännaträffen. 
Styrelsen fattar beslut om att tacka nej till erbjudandet om att ha en 
försäkringsförmedlare på plats vid Grännaträffen. 
Björn får i uppdrag att svara försäkringsförmedlaren. 

b) Nytt telefonnummer för SPDAEKs styrelsemöten behövs 
Björn undersöker olika alternativ och återkommer med information innan 
nästa styrelsemöte. 

§ 97 Genomgång av uppdragslistan - Hemsidan 

§ 98 Nästa möte 

Nästa möte: 2016-09-15 telefonmöte kl 19.00. 

§ 99 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
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Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Ulrika Bejker 


