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

§ 177 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 178 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 179 Val av justerare 

Till justerare valdes Per-Ola Israelsson. 

§ 180 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2017-01-19 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 181 Kassarapport 

Kassaläget är oförändrat. 
§ 184 a Viltspårsläger, Jämtland 2000kr 
§ 184 b Aktivitetsbidrag, Gävleborg 500kr, 
§ 186 a Föreläsning AK, färggenetik 300kr. 
§ 189 a 1 Blommor till årsmötesordförande för 150kr 

§ 182 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
62 a (Domarkonferens 2018) är numera en stående punkt på dagordningen. 
127 f, 126 f 2, 126 f 3,126 f 4,126 h, 126 j, 153 c1, 158 c,170 a. 
Följande punkter är klara; 
158 b, 158 d, 173 d. 

§ 183 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a) - 

§ 184 Inkomna skrivelser 

a) Ansökan om bidrag till Viltspårsläger från Jämtlands lokalombud 
Styrelsen fattar beslut om att godkänna ett bidrag om 2000kr och ”Ki” får i 
uppdrag att betala ut och att meddela lokalombudet. 

b) SKK – Inbjudan till utbildning i föreningsteknik (Se mail r Jenny 207-02-17) 
Styrelsen har tagit del av inbjudan och fattar beslut om att ingen från 
styrelsen deltar. 
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c) Ansökan om aktivitetsbidrag från Gävleborgs lokalombud 
Styrelsen fattar beslut om att godkänna ett bidrag om 500kr och ”Ki” får i 
uppdrag betala ut och att meddela lokalombudet. 

d) HKK – svar angående rasspecial 2018 och 2019 
SPDAEK kommer att ha fortsatt samarbete med HKK för rasspecialen i 
Tvååker. 

e) SKK –Årsstatistik antal medlemmar 
”Ki” får i uppdrag att skicka in årsstatistiken till SKK. 

§ 185 Bordlagda ärenden 

a) - 

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

a) Kostnad för föreläsning i färggenetik för AK 300kr. 

§ 187 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Kristina Schölin har frågat Portisklubben om hon får komma och titta på 
deras vattenprov i juli för att sedan kunna visa upp detta på lördagen vid 
Grännaträffen. 

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

a) - Inbjudan och anmälan kommer att skickas ut från SKK. 
- Preliminärt program framtaget, varje ras får två timmar. 
- Tre stycken sekreterare finns tillgängliga. 
- Raskompendiet måste vara klart i början på augusti. 
- Nästa möte 2017-03-28. 

§ 189 Planering 

a) Planering årsmöte 2017– hur ligger vi till 
1) Ordförande för årsmötet blir Bernt Eriksson. 
”Mia” får i uppdrag att skicka alla årsmöteshandlingar till Bernt Eriksson. 
Ulrika får i uppdrag att införskaffa blommor a 150kr till Bernt Eriksson. 
2) Diplom till Årets Perro 
”Ki” får i uppdrag att trycka upp diplomen till ”Årets Perro” i de sex 
kategorierna. 

b) Ny ansvarig för Agilityresultat – Årets Perro 
Styrelsen fattar beslut om att utse Johanna Wohlin till ny ansvarig för 
agilityresultaten till Årets Perro. 
”Mia” får i uppdrag att informera tidigare ansvarig Nina Valerie att en 
ersättare har hittats och att meddela Johanna Wohlin styrelsens beslut. 
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c) Perroseminarium 
Styrelsen fattar beslut om att seminariet hålls 2017-10-28 & 29. 
”Mia” får i uppdrag att kontakta Sofia Malm, SKK angående föredrag om 
Index. 

§ 190 Övriga frågor 

a) Mötesformalia. 

§ 191 Nästa möte 

Nästa möte: 2017-03-02. 

§ 192 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
 

 

Protokollförare: Ordförande:  Justerare: 
 
 
 
Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Per-Ola Israelsson 


