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

§ 115 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 116 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 117 Val av justerare 

Till justerare valdes Ulrika Bejker 

§ 118 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2016-09-15 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 119 Kassarapport 

Kassaläget är stabilt. 
Beslut: § 122 c aktivitetsbidrag till lokalombud Västra Götaland 1000kr. 
Beslut: § 126 a kostnad för Microsoft One Drive ca 250Kr. 

§ 120 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
62 a, 127 f. 
Följande punkter är klara; 
106 a. 

§ 121 Genomgång av uppdragslistan - Hemsidan 

Justeringar, uppdateringar och nya tillägg gjordes vid sittande möte. 

§ 122 Inkomna skrivelser 

a) SKK – Sammanställning av BPH-resultat för PdAE, ”200-analys” 
Styrelsen har tagit del av 200-analysen. 
Jenny får i uppdrag att återkoppla till SKK och framföra önskemål om att få 
en sammanfattning liknande C-BARQs. Styrelsen arbetar vidare med hur 
informationen kring BPH ska kunna spridas ytterligare och på ett bättre sätt. 

b) Domaransökan från Maritha Östlund-Holmsten 
Styrelsen fattar beslut om att godkänna Maritha Östlund-Holmstens 
ansökan. Jenny får i uppdrag att svara Maritha Östlund-Holmsten och SKK. 
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c) Lokalombud i Västra Götaland ansöker om aktivitetsbidrag 1000kr för 
lägerverksamhet (mail från ”Ki” 2016-09-20) 
Styrelsen fattar beslut om att bifalla ansökan om 1000kr. 
”Ki” får i uppdrag att meddela lokalombudet och betala ut bidraget. 

§ 123 Bordlagda ärenden 

a) §110 c från möte 2016-09-15 Placeringsskyltar till Perrospecialen 
”Pelle”, Ulrika och ”Virran” får i uppdrag att presentera förslag på alternativ 
till skyltar, till nästa möte. 

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

a)  Marita Palmqvist har varit på avelsfunktionärskonferens i Stockholm. 

§ 125 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) RPVHs (Portisklubben)” förslag på vattenprov 
Styrelsen återremitterar RPVHs förslag på vattenprov till arbetsgruppen, 
Perro de Trabajo. 

b) Uppdragsbeskrivningar/lathundar för KM och vattenprover har tagits fram. 
Ansvariga personer för de olika aktiviteterna är utsedda och de har tagit del 
av uppdragsbeskrivningarna/lathundarna. I ansvaret ingår även 
införskaffning av priser. 
- Sammankallande för kommittén: Jenny Linderoth 
- Ansvarig för KM Rallylydad: Malin Sone 
- Ansvarig för KM Lydnad: Lena Olsson 
- Ansvarig för vattenprover: Kristina Schölin 
- Ytterligare medlemmar i gruppen är Yvonne Jagersten och Sofia 

Eriksson. 

§ 126 Planering 

a) One Drive för SPDAEK 
Styrelsen fattar beslut om att SPDAEK ska ha Microsoft One Drive 50 GB 
till en kostnad av ca 250kr per år. Där ska alla SPDAEKs dokument samlas 
inkl. kommittéer och redaktionen. 
Kontot skapat under sittande möte. 

b) Köpa hanterandet av SPDAEKs medlemsregister (mail fr Jenny 2016-09-09) 
Styrelsen fattar beslut om i dagsläget inte köpa den tjänsten av SKK. 
Frågan kan tas upp igen, i avvaktan på årsmötes beslut om att höja 
medlemsavgiften 2018. 
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c) Hur kan vi öka antalet hundar som gör BPH 
En dialog fördes kring hur antalet hundar som gör BPH kan ökas. 
Några förslag togs fram som det arbetas vidare med. 
Jenny får i uppdrag att undersöka möjligheterna om att söka 
”utbildningsbidrag” från SKK. 

d) Rasklubbstorgen – Hur går det? 
1) Stockholm 
Planering pågår och allt är under kontroll. 
2) Göteborg 
I dagsläget är det osäkert om det blir någon rasmonter. Detta då ansvarig 
Sofia Wennersten inte anser sig kunna hantera/klara detta. 

e) Perrobladets julnummer – vad ska finnas med 
1) Inbjudan till årsmöte 
”Virran får i uppdrag att skriva inbjudan och skicka den för publicering i 
Perrobladet och på hemsidan. 
2) Info om vattenprovet 
Jenny får i uppdrag att informera om ansökan om vattenprov som ej 
godkändes av SKK/Perro de Trabajo. 

f) Övrigt kring årsmötet 
1) Ulrika får i uppdrag att boka Svampen i Örebro. 
2) ”Pelle” får i uppdrag att ta emot anmälningar för deltagande på årsmötet 
och för de som vill äta lunch. 
3) AU får i uppdrag att ta fram årsmöteshandlingarna. 
4) ”Mia får i uppdrag att kopiera årsmöteshandlingarna. 

g) Ny ansvarig för den årliga perroträffen. (fd Grännageneral) 
Styrelsen fattar beslut om att utse Mia Greverius som ansvarig för den 
årliga perroträffen. 

h) Perroträff 2018 
Jenny får i uppdrag att be ansvarig för den årlig perroträffen att undersöka 
möjligheten att anordna träffen 2018-09-01 på annan ort än Gränna. Några 
förslag att arbeta vidare med är Tånga Hed, Älvdalens Camping, First Camp 
i Karlstad. Viktigt är att få information om det kan innebära eventuella 
kostnader för SPDAEK 

i) Nytt telefonnr för styrelsesammanträden 
Björn har ordnat med ett nytt telefonnummer för SPDAEKs 
styrelsesammanträden. 

j) Ansöka om steg 3 
Veronica får i uppdrag att undersöka möjligheten av uppflyttning till 
steg 3-nivå som rasklubb för SPDAEK. 

k) You Tube kanal för SPDAEK 
En dialog fördes om för och nackdelar angående administration av en egen 
You Tube kanal för SPDAEK. Styrelsen fattar beslut om att inte lägga upp 
en egen kanal. 
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l) Ändrat beslut gällande årsmötesdatum § 7 
-  Datum för SPDAEKs årsmöte ändras från 2017-03-12 till 2017-03-19. 
-  Sista dag för inlämnande av motion till årsmöte 2017-02-26. 
-  Inkomna motioner hanteras på styrelsemötet 2017-03-02.  
- Handlingar till årsmötet läggs ut på SPDAEKs hemsida 2017-03-05. 

§ 127 Rapport Domarkonferens 2018 

Ett telefonmöte hölls 2016-09-19 och Veronica informerade från mötet. 
Nästa möte planeras under februari är planerat. 

§ 128 Övriga frågor 

a) Påminnelse om personlig presentation av styrelsen på hemsidan. 
Bilder av alla i styrelsen är inlagda. 

b) Frågan om nödvändighet att höja medlemsavgiften inför 2018 lyftes upp. 
Vidare diskussion behövs. 

§ 129 Nästa möte 

Nästa möte: 2016-11-15 telefonmöte kl 19.00. 
Ulrika anmälde förhinder till nästa möte. 

§ 130 Mötets avslutande 

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


