
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 11. 2017  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2017-12-14 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 

§ 154 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 155 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 156 Val av justerare 

Till justerare valdes ”Ki”. 

§ 157 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2017-11-16 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 158 Kassarapport 

Kassaläget är fortsatt gott. 

§ 159 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
62 a stående punkt på dagordningen 126 j, 134 d1, 146, 150 a2. 
Följande punkter är klara; 
134 d2, 145 e, 150 b. 

§ 160 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a) Hantering/ justering av uppfödarlistan. 

§ 161 Inkomna skrivelser 

a) BrattPets sponsringserbjudande 2018  
- Beslut: Att avböja erbjudandet om sponsring från BrattPets men 
erbjuda fortsatt annonsering i Perrobladet. 
”Ki” får i uppdrag att kontakta BrattPets och informera om styrelsen 
beslut. 

b) Ansökan om utökat rasregister, Marie Nylander 
- Beslut: Att tillstyrka Marie Nylanders ansökan. 
Jenny får i uppdrag att svara Marie Nylander och SKK. 

c) Kursanmälan preparandkurs för blivande exteriördomare. Camilla 
Bäckman 
Jenny får i uppdrag att besvara kursanmälan och meddela SKK. 

d) SKK, DK dagskonferens 2018-01-14 för avtalsanslutna klubbar 
- Beslut: Att ingen i styrelsen deltar. 
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§ 162 Bordlagda ärenden 

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

a) Jenny rapporterade från AKs möte. De förslag som tagits fram enligt 
uppdrag från styrelsemötet 2017-11-16 skickas skriftligen till styrelsen för 
beslut. 

§ 164 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Jenny informerade från gruppens möte. Planering för ett träningsläger i 
början på augusti pågår. 

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

a) ”Virran” informerade från gruppens möte 2017-12-12, det mesta är under 
kontroll. 

§ 166 Planering 

a) 1) Rasklubbstorget på Stockholms Hundmässa 
Allt är under kontroll. 
2) Rasklubbstorget på My Dog, Göteborg 
Allt är under kontroll. 

§ 167 Övriga frågor 

a) Hanteringen av medlemsregistret övertas av SKK per 2018-01-10. 
”Ki” och Björn får i uppdrag att lägga ut länkar till SKKs medlemshantering 
på hemsidan samt att titta på de fyra texterna gällande medlemshantering. 

§ 168 Nästa möte 

Nästa möte: 2018-01-18 telefonmöte.  

§ 169 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
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Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Christina ”Ki” Öberg  


