
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5. 2018  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2018-06-28 telefonmöte kl 18.50 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(2) 

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

§ 57 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 58 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 59 Val av justerare 

Till justerare valdes Per-Ola ”Pelle” Israelsson  

§ 60 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2018-05-31 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 61 Kassarapport 

Kassaläget är oförändrat gott. 

§ 62 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 126 j, 146, 179 a, 182 a3, 195 b, 32 a1, 35 a, 
37 e, 37 g. 
Följande punkter är klara; inga klara punkter detta möte. 

§ 63 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a) - 

§ 64 Inkomna skrivelser 

a) Svar tidningen Härliga Hund. 
Svar har skickats på frågorna från Härliga hund och tre perroägare är 
tillfrågade och kommer att skicka in artiklar om sina hundar. 

§ 65 Bordlagda ärenden 

a) Inga bordlagda ärenden. 

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

a) - 

§ 67 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Lägerverksamhet och KM måste för 2019 läggas på våren för att inte 
konkurrera med Grännaträffen.  
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§ 68 Rapport och information till och från arbetsgruppen 
Domarkonferens 2018 

a) Möte har hållits och protokollet från domarkonferensen har godkänts och 
kommer snart att skickas från SKK. Därefter kan det publiceras. 

§ 69 Planering 

a) Program för Gränna 2018-08-25 
Då inga fler medlemmar/ funktionärer erbjudit sig att ta ansvar för lekar får 
styrelsen ta några aktiviterer. 
Perrorace – ”Mia” och Jenny. 
Köttbullerace ”Virran” och ”Pelle”. 

b) Officiell Utställning Tvååker – hur ligger vi till? 
33st anmälda hundar. Det mesta är klart. 

§ 70 Övriga frågor 

a) Information om GDPR och länk till SKKs tävlingssida lades in på respektive 
sida/tävlingsgren vid sittande möte. 

§ 71 Nästa möte 

Nästa möte: 2018-07-26 kl 18:50  

§ 72 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
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