
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6. 2017  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2017-07-20 telefonmöte kl 18.50 

Justeras: Justeras: Justeras: 
1(2) 

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

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

§ 75 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 76 Val av justerare 
Till justerare valdes Ulrika Bejker. 

§ 77 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll från möte 2017-06-16 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 78 Kassarapport 
Kassaläget är stabilt. 

§ 79 Genomgång av uppdragslistan 
Följande punkter är pågående; 
127 f, 126 j, 70 b. 
Följande punkter är klara; 
70 a2, 70 c. 

§ 80 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 
a) Hantering/ justering av uppfödarlistan på SPDAEKs hemsida. 

- 

§ 81 Inkomna skrivelser 
a) SKK – inställd avelsfunktionärskurs i höst 

Styrelsen har tagit del av informationen. 
b) Förfrågan om utökat rasregister från Åsa Fröding  

Styrelsen fattar beslut om att godkänna Åsa Frödings ansökan. 
Jenny får i uppdrag att svara Åsa Fröding och SKK. 

c) Förfrågan ang aspiranttjänstgörning från Theres Johansson 
Styrelsen fattar beslut om att svara på Theres Johanssons förfrågan. 
”Virran” får i uppdrag att svara Theres Johansson. 

§ 82 Bordlagda ärenden 

§ 83 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK) 
a) . 
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§ 84 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 
a) - 

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

a) Fattade beslut i arbetsgruppen för vattenhundar: 
- 1,5 h avsätts för varje ras. 
- Gemensamt utskick av raskompendier görs till samtliga domare under 
vecka 1-2018. 
- Raskompendiet skickas till samtliga domare och elever. 
- Raskompendiet läggs inte ut på SKKs hemsida. 
- Barbetklubben tar fram ett avtal mellan deltagande klubbarna. 
- Ytterligare en person från SPDAEK kan delta på det fysiska mötet med 
SKK, den16/10. 
”Virran” får i uppdrag att kontakta Jenny angående deltagande på mötet. 
- Engelsk översättning behövs för specifika exteriördetaljer på bilder till en 
fotograf. 
- ”Virran” och Björn får i uppdrag att göra översättningen till fotograferna. 

§ 86 Planering 
a) Perrospecialen i Tvååker. Utvärdering 

48st hundar deltog. Det var välarrangerat och många som hjälpte till med 
för- och efterarbetet. Väldigt många priser från generösa sponsorer (alla 
deltagande fick något). Tråkigt nog fanns ingen Perroshop eller fotograf på 
plats. 3st hundar diskvalificerades tyvärr, p g a mentalitet. 

b) Gränna 2017. Hur ligger vi till? 
Styrelsen förutsätter att KM och vattenprover hanteras av arbetsgruppen. 
Det är svårt att få funktionärer till träffens aktiviteter. 

§ 87 Övriga frågor 
a)  

§ 88 Nästa möte 
Nästa möte: 2017-08-24 telefonmöte kl 18.50. Björn har ev förhinder. 

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