
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 12. 2018  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2018-01-18 telefonmöte kl 18.50 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(3) 

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

§ 170 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 171 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 172 Val av justerare 

Till justerare valdes Per-Ola ”Pelle” Israelsson. 

§ 173 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2017-12-14 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 174 Kassarapport 

Kassaläget är oförändrat. 

§ 175 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
126 j, 134 d1, 146. 
Följande punkter är klara; 
150 a2, 161a, 161b, 161c, 167a. 

§ 176 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a) Vissa ”ansvarsområden” av hemsidan är inte ännu justerade. Pelle är 
behjälplig med ändringar som han får skriftligen. 

§ 177 Inkomna skrivelser 

a) SBK Rallylydnadsdomare – utbildning våren 2018   
Styrelsen har tagit del av informationen och har inte kännedom om någon 
som är intresserad av utbildningen. 

b) Ansökan om utökat rasregister, Jens Myrman 
Beslut: Att tillstyrka Jens Myrmans ansökan. 
Jenny får i uppdrag att svara Jens Myrman och SKK. 

c) Ansökan om utökat rasregister, Johan Andersson 
Beslut: Att tillstyrka Johan Anderssons ansökan. 
Jenny får i uppdrag att svara Johan Andersson och SKK. 

d) Ansökan om utökat rasregister, Patric Ragnarson 
Beslut: Att tillstyrka Patric Ragnarsons ansökan. 
Jenny får i uppdrag att svara Patric Ragnarson och SKK. 
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e) Ansökan om utökat rasregister, Mikael Nilsson 
Beslut: Att tillstyrka Mikael Nilssons ansökan. 
Jenny får i uppdrag att svara Mikael Nilsson och SKK. 

§ 178 Bordlagda ärenden 

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

a) AK får i uppdrag att se över avelsrekommendationen angående skrivningen 
på ögonlysningspunkten och återkomma via mail till styrelsen. 
Beslut: Rekommendationen om utställning tas bort. 
Beslut: Avelsrekommendationerna återgår till att vara rekommendationer 
fr o m 2018-01-18. 
Beslut: Uppfödare får gratis annonsera på hemsidan gällande valpkullar 
och planerade kullar. Planerad kull skickas in tidigast när tiken är parad. 
Beslut: Två listor med aktuella valpkullar läggs upp under valphänvisning på 
hemsidan. En för de kullar där avelsrekommendationerna följts till fullo och 
en för de kullar där de inte följts till fullo. På båda listorna markeras de 
avelsrekommendationer som följts med grönt (JA). På listan för kullar där de 
inte följts till fullo markeras de som inte följts med rött (NEJ) 
”Pelle” får i uppdrag att lägga upp listor för de två olika typerna av valpkullar 
under valphänvisning på hemsidan. 
Beslut: Uppfödare kan ligga på hemsidans uppfödarlista till en årlig 
(kalenderår) kostnad av 100kr samt valpköparrabatt 150kr/valpköpare. 
”Uppfödarlistan” justeras varefter nytt internetmedgivandet är inskickat till 
SPDAEK samt att avgiften på 100kr är betalt. 

§ 180 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) - 

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

a) Arbetet pågår med kontinuerliga möten. 

§ 182 Planering 

a) 1) Utvärdering Rasklubbstorget på Stockholms Hundmässa 
Mycket besökare båda dagarna och positiv respons från de som stod i 
montern och besökarna. 
2) Utvärdering Rasklubbstorget på My Dog, Göteborg 
Välbesökt alla fyra dagarna. De som stod i montern tyckte att det var roligt 
och gör gärna om det. 
3) Uppfödares deltagande i rasmontrarna 
Beslut: Fr om 2018 inbjuds även uppfödare att stå i montrarna i Stockholm 
och Göteborg. Tydlig och enhetlig information om vad som ska göras och  
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vad som informeras om måste tas fram. Jenny får i uppdrag att tillfråga 
Malin Sone om att skicka befintlig information om monterarbete till styrelsen. 

b) 1) SKK övertagande av medlemshanteringen – hur har det gått? 
Det har gått bra med överlämnandet men har varit en hel del jobb. 
Uppstartsuppgiften blev 2 400kr. 
2) Kvar att göra i samband med övertagandet? 
Övertagandet är klart och inget finns kvar att göra. 

c) Planering inför årsmötet 
Sammanställning av avelsdata 2017 är klar. 
Verksamhetsberättelsen kan färdigställas först efter 
exteriördomarkonferensen. 
Resultat och balansräkning för 2017 kvarstår att ta fram. 
Verksamhetsplan för 2018 kvarstår att ta fram. 
Budget för 2018 kvarstår att ta fram. 
Röstlängd kan färdigställas först när anmälningstiden gått ut. 
Bilaga till protokollet kvarstår att ta fram. 
”Ki” får i uppdrag att begära prisuppgift för kopiering av allt material. 

§ 183 Övriga frågor 

a)  

§ 184 Nästa möte 

Nästa möte: 2018-02-15 telefonmöte. 

§ 185 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
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Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Per-Ola Israelsson 


