Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3. 2017
Svenska Perro De Agua Español Klubben;
2017-04-22&23 Säröhus kl 10.00
Närvarande: Veronica ”Virran” Tuszkay, Christina ”Ki” Öberg, Jenny Linderoth,
Björn Bäck, Marianne ”Mia” Joelsson, Per-Ola ”Pelle” Israelsson, Ulrika Bejker
Ej närvarande:

§ 26 Mötet öppnades
Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte.

§ 27 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 28 Val av justerare
Till justerare valdes Jenny Linderoth.

§ 29 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll från möte 2017-03-23 godkändes och lades till
handlingarna.

§ 30 Kassarapport
Kassaläget är stabilt.
§38 d: Kostnad för föreläsare Perroseminarium ca 4000kr.

§ 31 Genomgång av uppdragslistan
Följande punkter är pågående;
62 a stående punkt på dagordningen, 127 f, 126 h 126 j, 158 c, 184 a.
Följande punkter är klara;
170 a.
- SPDAEKs har skickat svar till SKKs enkät angående omorganisation. Svaret
gicks igenom.

§ 32 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan
a) Hemsidans olika menyer gicks igenom och uppdaterades vid sittande möte.

§ 33 Inkomna skrivelser
a) SKK/PtK möte ang: Regelverk – Svenska kroppsvallarklubben
(mail fr Jenny 2017-03-24)
Ulrika får i uppdrag att kontakta SKK för mer information.
b) SPDAEKs ansökan om officiell utställning i Tvååker 2019-07-14
Ansökan är godkänd av SKK.

§ 34 Bordlagda ärenden
§ 35 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK)
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§ 36 Rapport och information till och från Perro de Trabajo
§ 37 Rapport och information till och från arbetsgruppen för
Domarkonferens 2018
a) ”Virran” informerade från arbetsgruppens senaste möte.
b) Tid avsattes på sittande möte för att börja arbeta med upplägget av
domarkompendiet.

§ 38 Planering
a) Vad innebär det att vara förtroendevald.
En genomgång gjordes om vad det innebär att vara förtroendevald.
b) Officiell utställning i Tvååker 2017-07-09
Inbjudan för publicering på hemsidan och i Perrobladet skrevs vid sittande
möte.
c) Grännaträffen 2017-09-02
Förra årets programpunkter och inbjudan skickas till Gränna-generalen.
Jenny får i uppdrag att vidarebefordra dessa.
d) Perroseminarium 2017-10-28&29
Styrelsen fattar beslut om att anlita Ingrid Tapper som föreläsare
2017-10-29 till en kostnad av ca 4000kr.
e) Genomgång av RAS och avelsrekommendationerna
En dialog fördes om RAS och avelsrekommendationerna.
Synpunkter på avelsrekommendationerna har inkommit. Styrelsen valde att
inte göra några justeringar i nuläget.
Styrelsen fattar beslut om att inför nästa revidering av RAS involvera
uppfödarna.
En justering av blanketten för uppfödarnas internetmedgivande gjordes vid
sittande möte.
Styrelsen fattar beslut om att den justerade blanketten ska skickas ut till
samtliga uppfödare som finns på hemsidan. ”Virran” får det som ett
uppdrag.

§ 39 Övriga frågor
§ 40 Nästa möte
Nästa möte: 2017-05-11 telefonmöte.

§ 41 Mötets avslutande
Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse.
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