
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 11. 2016  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2016-12-15 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” Israelsson 
 

§ 146 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 147 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 148 Val av justerare 

Till justerare valdes Ulrika Bejker. 

§ 149 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2016-11-15 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 150 Kassarapport 

Kassaläget är oförändrat. 
Beslut: 158 a, boendekostnad rasmonteransvariga My Dog 3200kr. 

§ 151 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
62 a, 127 f, 126 f 2, 126 f 3,126 f 4, 126 h, 126 j  
Följande punkter är klara; 
126 e1, 137 b, 138, 142 a 1, 142 b. 

§ 152 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a) Revidering av uppfödarsidorna 
Revidering gjordes vid sittande möte. 

§ 153 Inkomna skrivelser 

a) SKK information. Hund avstängd från all verksamhet. 
Styrelsen tog del av informationen. 

b) SKK information om tilltänkt omorganisation (mail fr Jenny 2016-12-01) 
Styrelsen har tagit del av informationen och kommer fortlöpande ta del av 
informationen som skickas från SKK angående detta. 

c) Förslag till samarbete – Brattpets (mail fr Jenny 2016-12-07) 
Ulrika får i uppdrag att gå igenom förslaget. 

§ 154 Bordlagda ärenden 

a) – 
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§ 155 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK) 

a) Ett utdrag över rapporteringskoder har kommit från SKK. Det är 26st hundar 
med rapporteringskod A från 2004 till dags dato. I utdraget syns en klar 
tendens till att rapporteringskoderna har minskat de sista åren. 

§ 156 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Arbete pågår för fullt i gruppen och det finns en del förslag på gång. 

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

a) Inget nytt att rapportera. 

§ 158 Planering 

a) My Dog 
Styrelsen fattar beslut om att betala boende för de två personer som 
ansvarar för rasmontern på My dog till en kostnad av 3200kr. 
Läget är under kontroll. 

b) Planering årsmötet – hur ligger vi till? 
AU jobbar vidare. 
Ulrika får i uppdrag att finna ordförande till årsmötet. 

c) BPH utbildning för lokalombuden 
Styrelsen fattar beslut om att stå för resekostnaden, lunch och fika. 

d) Perroseminarium/Medlemsmöte – BPH 
”Virran” får i uppdrag att kontakta Ken Lundahl angående föredrag. 

§ 159 Övriga frågor 

a) Uppfödargruppen på Facebook 
Revidering gjordes vid sittande möte. 

§ 160 Nästa möte 

Nästa möte: 2017-01-19. 

§ 161 Mötets avslutande 

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


