
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6. 2018  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2018-07-26 telefonmöte kl 18.50 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(2) 

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

§ 73 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 74 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 75 Val av justerare 

Till justerare valdes Ulrika Bejker. 

§ 76 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2018-06-28 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 77 Kassarapport 

Kassaläget är fortsatt gott. 

§ 78 Genomgång av uppdragslistan 

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

§ 79 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a) - 

§ 80 Inkomna skrivelser 

a) KM i agility – medlem erbjudit sig att ansvara (mail fr ”Virran” 2018-07-15). 
”Virran” får i uppdrag att kontakta sammankallande för Perro De Trabajo 
som får kontakta medlemen som erbjudit sig att ansvara för KM i agility. 

b) Avelsfunktionärsutbildning (A&B) (mail fr Jenny 2018-07-06). 
Jenny får i uppdrag att kontakta övriga i AK om utbildningen som hålls 
under hösten 2018 och tidig vår 2019. 

c) Ny ansvarig för Perroshopen 
Frågan bordläggs. 

§ 81 Bordlagda ärenden 

a) § 80 c, Ny ansvarig för perroshopen. 
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§ 82 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK) 

a) - 

§ 83 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) - 

§ 84 Rapport och information till och från arbetsgruppen 
Domarkonferens 2018 

a) Inget nytt att rapportera. 

§ 85 Planering 

a) Program för Gränna 2018-08-25 
Program för träffen bearbetades/fastställdes och lades ut på hemsidan 
under sittande möte. 
”Mia” får i uppdrag att ta fram och ta med protokoll för tävlingarna. 

b) Utvärdering av ”Perrospecialen” 
Allt flöt på bra. Få deltagare och sponsorer. Eftersom ingen ansvarig fanns 
fick en del saker lösas på plats. 

§ 86 Övriga frågor 

a) - 

§ 87 Nästa möte 

Nästa möte: 2018-08-30 kl 18:50  

§ 88 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
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Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Ulrika Bejker 


