
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 13. 2018  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2018-02-15 telefonmöte kl 18.50 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(3) 

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

§ 186 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 187 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 188 Val av justerare 

Till justerare valdes ”Ki” Öberg. 

§ 189 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2018-01-18 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 190 Kassarapport 

Kassaläget är gott. 
§ 198 a: Kopiering av årsmöteshandlingar 500kr. 

§ 191 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 
126 j, 134 d1, 146, 179 a, 182 a3 
Följande punkter är klara; 
177 b, 177 c, 177 d, 177 e, 179 a två olika typer av listor upplagda 
193 a, 193 b. 

§ 192 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

§ 193 Inkomna skrivelser 

a) Ansökan om utökat rasregister, Jens Karlsson. 
Beslut fattat per capsulam: Att tillstyrka Jens Karlssons ansökan. 
Jenny har svarat Jens Karlsson och SKK. 

b) Ansökan om utökat rasregister, Nils-Arne Törnlöv 
Beslut fattat per capsulam: Att tillstyrka Nils-Arne Törnlövs ansökan. 
Jenny har svarat Nils-Arne Törnlöv och SKK. 

c) Ansökan om utökat rasregister, Agneta Pamp 
Beslut: Att tillstyrka Agneta Pamps ansökan. 
Jenny får i uppdrag att svara Agneta Pamp och SKK. 

d) Ansökan om utökat rasregister, Johnny Andersson 
Beslut: Att tillstyrka Johnny Anderssons ansökan. 
Jenny får i uppdrag att svara Johnny Andersson och SKK. 
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e) Ansökan om utökat rasregister, Nina Lönner Andersson 
Beslut: Att tillstyrka Nina Lönner Anderssons ansökan. 
Jenny får i uppdrag att svara Nina Lönner Andersson och SKK. 

f) SKK – Uppdaterad rutin för inbjudan av utländska exteriördomare 
Styrelsen har tagit del av informationen. 

g) Borttagande av utställningsmerit i avelsrekommendationerna 
(mejl fr medlemmar 2018-02-08 och 2018-02-14). 
Jenny och ”Mia” får i uppdrag att författa ett svar till de tre medlemmarna. 

§ 194 Bordlagda ärenden 
- 

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

a) Ögonlysningstext 
AK får i uppdrag att se över texten för ögonlysning till avels-
rekommendationerna och RAS. 

b) Hanhunds- och tikanvändning (antal valpar i %) 
AK får i uppdrag att se över antal valpar till RAS. 

c) Något/relativt kort steg 
AK får i uppdrag att se över och omformulera beskrivning av steg till RAS. 

d) Lista NAD-resultat (hundar som ingick i forskningen, markerade med *på 
hemsidan) 
Det finns en lista med provsvar över de hundar som ingick i forskningen. 
Listan är inte daterad och underskriven. 
AK får i uppdrag att undersöker möjligheten att få fram mer information om 
provsvaren på de hundar som deltog i forskningen. 

§ 196 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Ansökan om bidrag till förplägnad vid ”perroläger” 2018-08-09 – 2018-08-12. 
Ki får i uppdrag att be om kompletterande uppgifter från Lena O (smk) i 
arbetsgruppen, gällande kostnaderna. 

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

a) 69st anmälda domare och domarelever. 

§ 198 Planering 

a) Planering inför årsmötet – vad återstår? 
Ta emot anmälningar 
Ki har fått kostnadsförslag från Tryckshopen, ca 500kr för att kopiera 
samtliga årsmöteshandlingar. 
Verksamhetsberättelsen måste cirkuleras fort för påskrift av samtliga i 
styrelsen. 
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b) Förslag på ny blankett för planerad eller född kull  
Beslut: Nya blanketten ska användas. 
Blanketten publicerades på hemsidan vid sittande möte. 

c) Förslag på ny blankett för hanhund till avel  
Beslut: Nya blanketten ska användas. 
Blanketten publicerades på hemsidan vid sittande möte. 

d) Kostnad för hanhund till avel 
Beslut: Avgiften ändras till 75kr per halvår. 

§ 199 Övriga frågor 

a)  

§ 200 Nästa möte 

Nästa möte: Ändras från 2018-03-01 till 2018-02-27 telefonmöte.  

§ 201 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
 
 
 

 

Protokollförare: Ordförande:  Justerare: 
 
 
 
Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Christina Öberg 


