
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10. 2016  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2016-11-15 telefonmöte kl 19:00 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(2) 

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

§ 130 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 131 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 132 Val av justerare 

Till justerare valdes Jenny Linderoth. 

§ 133 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2016-10-22&23 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 134 Kassarapport 

Kassaläget är oförändrat. 
Beslut: 142 b Julblommor, ca 15000kr. 

§ 135 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
62 a, 127 f, 126 e 1, 126 f 2, 126 f 3, 126 f 4, 126 h, 126 j  
Följande punkter är klara; 
122 a, 122 b, 122 c, 123 a, 126 c, 126 e 2, 126 f 1. 

§ 136 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a) Kennlar 
Uppdatering gjordes vid sittande möte. 

b) Årets Perro 
Ansvariga för respektive kategori uppdaterades vid sittande möte. 

§ 137 Inkomna skrivelser 

a) Info från SKK ang ny version av administration av utställning 
”katalog för PC”.  
Styrelsen tog del av informationen. 

b) Pris till Årets Perro 
Erbjudande från medlem. Jenny får i uppdrag att kontakta medlemen för 
mer information. 
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§ 138 Bordlagda ärenden 

a) Presentation av förslag på nya skyltar till ”Perrospecialen”. 
Styrelsen fattar beslut om att det ska införskaffas nya skyltar i plast. 
”Virran” får i uppdrag att kontakta Helena Gyllensvärd. 

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

a) Inget nytt att informera om. 

§ 140 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Kristina Schölin tar kontakt med ”Portisklubben” gällande deras vattenprov. 

§ 141 Rapport och information till och från arbetsgruppen för 
Domarkonferens 2018 

a) Inget nytt att rapportera. 

§ 142 Planering 

a) Planering årsmötet 2017 
1) Ge förslag på ändrad årsavgift 

Styrelsen fattar beslut om att föreslå höjning av årsavgift inför 
kommande verksamhetsår (2018) för grund- och familjemedlemsskap. 

2) Föredragshållare Per Sandelin, Försäkringar 
Styrelsen fattar beslut om att tillfråga Per Sandelin. 
Jenny får i uppdrag att kontakta Per Sandelin. 

b) Julblommor eller liknande från SPDAEK 
Styrelsen fattar beslut om att skicka julblommor för 400kr per uppsättning 
(inklusive leverans) till de som gjort en insats för SPDAEK under året. Total 
kostnad ca 15000kr. Ulrika får i uppdrag att ombersörja detta. 
Lista över ”julblomme”- mottagare reviderades under sittande möte (se 
bifogad lista) 
 

§ 143 Övriga frågor 

a) - 

§ 144 Nästa möte 

Nästa möte: 2016-12-15.”Pelle” anmäler förhinder. 

§ 145 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
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