
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10. 2017  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2017-11-16 telefonmöte kl 18.50 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(3) 

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

§ 138 Mötet öppnades 

Vice Ordförande Björn önskar oss alla välkomna till detta möte. ”Virran” övertar 
protokollsuppdraget. 

§ 139 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 140 Val av justerare 

Till justerare valdes ”Pelle” Israelsson. 

§ 141 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2017-10-07&08 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 142 Kassarapport 

Kassaläget är gott. 
SPDAEK avsätter 5000kr för tryckning av raskompendiet till domarkonferensen. 
SPDAEK avsätter ca: 5000kr till uppstartskostnader för SKKs hantering av 
medlemsregistret. 
SPDAEK avsätter 10.000kr för julblommor.  
 

§ 143 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
62 a stående punkt på dagordningen (justering av uppfödarlistan) 126 j, 134 d1) 
och 134 d2). 
Följande punkter är klara; 
127 f) 133 a) och 134 g) 

§ 144 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a) Uppfödarlistan justerad. Två uppfödare är tillagda.  
 

§ 145 Inkomna skrivelser 

a) Utökning av rasregister, Lena Rollmar. 
- Beslut: Att tillstyrka ansökan.(Vilket redan är gjort då det brådskade) 

b) Stipendium för funktionärer 2017  
- Styrelsen har tagit del av informationen. I klubben finns inte någon 

person som uppfyller kriterierna. 
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c) Seminarium Murcia, Spanien 2018-09-14-2018-09-16 
- Styrelsen har tagit del av informationen som endast riktade sig till domare. 

d) Utökat rasregister, Theres Johansson  
- Styrelsen har tagit del av informationen. Ingen åsikt har efterfrågats av 

SKK 
e) SKK medlemsavdelning – administration av medlemsregister 

- Beslut: Att överlåta SPDAEKs medlemshanteringen till SKK from  
2018-01-01.  
- ”Ki” får i uppdrag att kontakta SKK. Kostnaden per medlem blir ca 32 

kr/år och en uppstartskostnad på ca: 5000kr 
 

f) Lokalombud Småland, Anne Walletorp, avsäger sig uppdraget. 
- Styrelsen har tagit del av informationen och beslutar att lokalombud för 
Småland är vakant. Lokalombudsansvarig (Malin S) är meddelad. 

g) SKK inbjudan till handledarutbildning. Fysisk uppfödarutbildning 
- Styrelsen har tagit del av informationen. 

§ 146 Bordlagda ärenden 

Genomgång av hemsidan.  

- Alla i styrelsen får i uppdrag att gå igenom hemsidan och rapportera till 
hemsidesansvarig vilka ändringar som ska göras. 

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

a) - 

§ 148 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Beslut: Jenny Linderoth avgår som sammankallande och ersätts av Lena 
Olsson som sammankallande i arbetsgruppen. 

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

a) Offert från Tryckshopen på kostnad på ca 5000kr för tryckning av 
raskompendiet.  
- AU beslut taget den 2017-11-07 om att godkänna offerten. Detta då det 

var bråttom med att få igång tryckningen. 
- Nytt möte ska hållas den 23 november -17. 

§ 150 Planering 

a) 1) Perroseminarium, utvärdering 
-  BPH dagen med Ken Lundahl var lärorik och mycket givande. 
- Dag två kunde vara bättre planerad och strukturerad och det är 

nödvändigt att ha en moderator som inte är medlem i klubben. 
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- Ett förslag är att ha ett specifikt uppfödarmöte. Vidare diskussion om hur 
det ska anordnas får tas i framtiden. 

2) Hur går vi vidare? 
-  Beslut: AK får i uppdrag att arbeta vidare med förslag/frågor som kom 
fram på mötet. Samt att fundera vidare på upplägg för kommande möten.  
 

b) Julblommor 
- Genomgång ”julblommelistan” som uppdaterades. 
- Beslut: Att även i år skicka julblommor  
- Ulrika får i uppdrag att se till att de som finns på listan får en julblomma. 
- Kostnad 300kr/blomma ca 10.000kr totalt 

c) Domare till officiell utställning 2018 och 2019 
- Information: Till 2018-års domare är Eva Liljeqvist Borg utsedd och för 
2019 är Marita Östlund Holmsten utsedd.  

 
d) Ersättare hanhundslistan 

- Beslut: Att ersätta Anna Grevåker som avsäger sig uppdraget med 
Christina ”Ki” Öberg Eriksson som ny ansvarig from dagens datum. 

§ 151 Övriga frågor 

a) -  

§ 152 Nästa möte 

Nästa möte: 2017-12-14 telefonmöte. Ev. har ”Pelle” förhinder.  

§ 153 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Björn tackar för visat intresse. 
 
 
 

 

Protokollförare: Ordförande:  Justerare: 
 
 
 
Veronica Tuszkay Björn Bäck   Per-Ola Israelsson 


