
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4. 2017  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2017-05-11 telefonmöte kl 19.00 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(3) 

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

§ 42 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 43 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 44 Val av justerare 

Till justerare valdes Björn Bäck. 

§ 45 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2017-04-22&23 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 46 Kassarapport 

Kassaläget är stabilt. 
§ 47 184 a) 1600kr Viltspårsläger, Jämtland. (Kostnaden justerades då den blev 
lägre än vad som beviljades på mötet 2017-02-23.) 

§ 47 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
127 f, 126 h, 126 j. 
Följande punkter är klara; 
158 c BPH utbildning för lokalombuden ställs in p g a för få anmälda.  
184 a lokalombudet för Jämtland erhåller 1600kr i aktivitetsbidrag för 
viltspårsläger, 33 a, 38 c, 38 e. 

§ 48 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a) -. 

§ 49 Inkomna skrivelser 

a) Inbjudan till SKKs avelskonferens 2017-11-18+19. Ämne: Avel för exteriör – 
då, nu och i framtiden.  
Jenny får i uppdrag att höra efter med övriga i AK om de vill delta. 

b) Förfrågan om utökat rasregister från Kerstin Henriksson.  
Styrelsen fattar beslut om att godkänna Kerstin Henrikssons ansökan. 
Jenny får i uppdrag att svara Kerstin Henriksson och SKK. 
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c) Inkomna skrivelser från 6 stycken uppfödare rörande det justerade och 
utskickade internetmedgivande. 
Styrelsen fattar beslut om att ett förtydligande behöver göras angående 
internetmedgivandet.  
AU samt Björn får i uppdrag att författa ett brev som ska skickas ut till 
samtliga uppfödare. De som skickat in skrivelserna fick information om 
kommande brev. Detta gjorde Jenny under sittande möte. 
Av de sex uppfödare som skickat in skrivelser har endast två konkreta 
frågeställningar de två kommer att få svar  på sina frågor av Jenny och ”Ki” 
snarast. 

d) Kundbrev från Säröhus 
”Virran” får i uppdrag att kontakta Säröhus. 

§ 50 Bordlagda ärenden 

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

a) - 

§ 52 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

Domare är ordnad för KM i rallylydnad vid Grännaträffen. Christina Schölin 
har kontaktat Svenska Portisklubben angående deras vattenprovsregler 
men inte fått svar. Styrelsen fattar beslut om att vattenproverna vid 
Grännaträffen görs enligt de regler som hittills använts. 

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

a) ”Virran” informerade från arbetsgruppens senaste möte. Arbetsgruppen som 
består av representanter från vattenhundsklubbarna har fått information om 
ändrade förhållanden från SKK, vilket ställer till med bekymmer för 
arbetsgruppen.  

§ 54 Planering 

a) Inbjudan till Perroseminarium 2017-10-28&29. 
Ulrika och ”Pelle” får i uppdrag att skriva inbjudan för publicering i 
Perrobladet och på hemsidan. 
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§ 55 Övriga frågor 

a) Deltagande på Kennelfullmäktige i oktober 2017 
”Virran” kommer att delta på kennelfullmäktige genom HKK. 

b) Grännageneral 
Nuvarande Grännageneral avgår. 

§ 56 Nästa möte 

Nästa möte: 2017-06-15 telefonmöte kl: 18.50. Ulrika är eventuellt förhindrad. 

§ 57 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
 

 

Protokollförare: Ordförande:  Justerare: 
 
 
 
Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Björn Bäck 


