
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5. 2017  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2017-06-16 telefonmöte kl 18.50 

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 

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

§ 59 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 60 Val av justerare 
Till justerare valdes Ulrika Bejker. 

§ 61 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll från möte 2017-05-11 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 62 Kassarapport 
Kassaläget är stabilt. 

§ 63 Genomgång av uppdragslistan 
Följande punkter är pågående; 
62 a stående punkt på dagordningen, 127 f, 126 h utgår, 126 j. 
Följande punkter är klara; 
184 a, 49 a, 49 b, 49 c, 49 d, 54 a. 

§ 64 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 
a) Justering av uppfödarlistan gjordes under sittande möte. 

Justeringarna gjordes utefter de svar som inkommit alternativt att svar inte 
inkommit. 

§ 65 Inkomna skrivelser 
a) HKK samarbetsavtal inför Perrospecialen i Tvååker 

Ett samarbetsavtal för Perrospecialen 2017 är tecknat med HKK. 
b)  

§ 66 Bordlagda ärenden 

§ 67 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK) 
a) En enkät från SKK angående hur SPDAEKs avelskommitté arbetar har 

besvarats av AK. 

§ 68 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 
a) – 
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§ 69 Rapport och information till och från arbetsgruppen för 
Domarkonferens 2018 

a) 65st domare och 5st elever kommer att delta. 
Arbetet med raskompendiet fortlöper. Ett prisvärt alternativ för tryckning av 
raskompendiet finns. 

§ 70 Planering 
a) Perrospecialen i Tvååker. Hur ligger vi till? 

Ca 50st hundar är hittills anmälda. Det är många sponsorer med i år. 
1) Perroshoppen. 
Helena kan inte närvara i Tvååker. 
2) Förfrågan om försäljning av koppel 
Styrelsen fattar beslut om att detta är ok. ”Virran” får i uppdrag att besvara 
förfrågan. 

b) Gränna 2017. Hur gör vi? 
Ulrika får i uppdrag att kontakta förra årets funktionärer och höra efter om 
de kan ställa upp även i år. 

c) Avelskonferens 
Styrelsen fattar beslut om att samtliga i AK deltar i avelskonferensen.  
Jenny får i uppdrag att skicka in anmälan. 

d) AK informerar på hemsidan 
Förslag om att införa månadens mest aktuella fråga till AK. 
Styrelsen fattar beslut om att införa en stående punkt under AK informerar 
på hemsidan där AK tar upp och besvarar de mest aktuella frågorna. 

§ 71 Övriga frågor 
a)  

§ 72 Nästa möte 
Nästa möte: 2017-07-20 telefonmöte kl 18.50. Jenny har förhinder. 

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

 
Protokollförare: Ordförande:  Justerare: 
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