
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9. 2017  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2017-10-07&08 Säröhus kl 10.00 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(3) 

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

§ 122 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 123 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 124 Val av justerare 

Till justerare valdes Björn Bäck. 

§ 125 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2017-09-21 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 126 Kassarapport 

Kassaläget är stabilt 
§ 134 a Perroseminarium, kaffe och lokalhyra 1000kr. 

§ 127 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
Stående punkt - revidering av uppfödarlistan, 127 f, 126 j. 
Följande punkter är klara; 
113 a, 118 b. 

§ 128 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a) Hantering/ justering av uppfödarlistan 
Bordläggs till nästa möte. 

§ 129 Inkomna skrivelser 

a) SKK,FK dagskonferens 2018-01-14  
Styrelsen fattar beslut om att inte delta. 

b) SKK regelrevidering lydnad  
Styrelsen har tagit del av informationen. 

§ 130 Bordlagda ärenden 

§ 128 Genomgång av uppdragslistan - hemsidan. 
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§ 131 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK) 

a) - 

§ 132 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) - 

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

a) ”Virran” informerade från arbetsgruppens sista möte. 
Styrelsen fattar beslut om att arbetande funktionärer vid domarkonferensen 
blir Jenny och ”Virran”. Jenny och ”Virran” får i uppdrag att kontakta ägarna 
till de tilltänkta deltagande hundarna. 

§ 134 Planering 

a) Perroseminarium, kvarstående frågor 
20 personer anmälda. Styrelsen fattar beslut om att 2 x 500kr avsätts för 
kaffe och lokalhyra. 

b) Rasklubbstorg 
1) Stockholm 
Rasklubbsmonter är bokad och betald, Malin Sone och Nicole Westin håller i 
arrangemanget. 
2) Göteborg 
Styrelsen fattar beslut om att Petra Roholt övertar ansvaret från Sofia 
Wennersten för rasmontern 2018. Rasklubbsmontern bokades vid sittande 
möte. 

c) Administratörer för FB-gruppen 
Styrelsen fattar beslut om att det ska tillsättas en administratörsgrupp om 
fyra personer som tillsammans ser till att reglerna i det fastnålade inlägget 
efterföljs. 
Gruppen tillsattes under sittande möte då de tillfrågade tackade ja till 
uppdraget under mötet. 

d) Inbjudan årsmöte (Perrobladet nr 4 och hemsidan) 
Styrelsen fattar beslut om att årsmötet hålls på Svampen i Örebro. 
Inbjudan författades vid sittande möte och publicerades på hemsidan samt 
skickades för publicering i Perrobladet nr 4. 
”Pelle” får i uppdrag att ta emot anmälningar till årsmötet och lunch. 
Ulrika får i uppdrag att boka Svampen, Örebro 

e) Andra aktiviteter – Gränna m m 
Styrelsen fattar beslut om att träffen i Gränna hålls 2018-08-25. 
Denna träff blir en renodlad social träff med prova på aktiviteter, lekar och 
social samvaro. 
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f) Domarkompendiet 
Praktiskt arbete utfördes under sittande möte. 

g) Hantering av medlemsregister med hänsyn till GDPR  
(General Data Protection Regulation) som träder i kraft 2018-05-01 
Styrelsen fattar beslut om att SKK ska administrera SPDAEKs 
medlemregister fr o m 2018. 
Ki får i uppdrag att kontakta SKK för att utreda hur överlämning av 
SPDAEKs medlemsregister lämpligast går till. 

§ 135 Övriga frågor 

a) Kennelfullmäktige 2017 
”Virran” informerade från Kennelfullmäktiges årsmöte. 
Några motioner om HD behandlades där intressant information framkom. 
Vid diagnos slapphet i leden är det ingen idé att röntga om eftersom detta 
resultat inte kommer att ändras då slapphet är dysplasi. Vidare framkom att 
vid omröntgen kan röntgade veterinär skriva i kommentar på röntgen-
remissen att det är en omröntgen och vem som läst av den förra bilden samt 
att annan avläsare önskas. 

§ 136 Nästa möte 

Nästa möte: 2017-11-16 telefonmöte. Mia har förhinder.  

§ 137 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
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Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Björn Bäck  


