
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9. 2018  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2018-10-27&28 Säröhus kl 10.00 

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 

§ 121 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 122 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 123 Val av justerare 

Till justerare valdes Jenny Linderoth. 

§ 124 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2018-09-27 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 125 Kassarapport 

Kassaläget är synnerligen gott. 
§133 a. 500kr till Cancerfonden. 
§132 e. Montermaterial My Dog 5000kr. 

§ 126 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 146 stående punkt, 182 a3, 37 e. 
Följande punkter är klara; 195 b, 195 c, 32 a, 35 a, 37 g, 112 b, 112 c, 
112 d, 112 f. 

§ 127 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a) Hemsidans samtliga menyer gicks igenom och uppdaterades vid sittande 
möte. 

§ 128 Inkomna skrivelser 

a) Utse nytt lokalombud i Stockholm, tidigare punkt 112b 
Beslut: Ola Österlund ersätter Nina Valerie som lokalombud i Stockholm. 

b) Utse nytt lokalombud i Småland 
Beslut: Sandra Tvingsell ersätter Linda Alexandersson som lokalombud i 
Småland. 

c) BPH-artiklar för publicering 
Beslut: BPH-artikel kan publiceras i Perrobladet  

d) SKK – upprättande av domarkompendium 
Inget nytt upprättande av domarkompendium behövs då ett sådant 
upprättades till domarkonferensen 2018. 

e) SKK – ny kontaktperson 
Vid detta möte har ingen ny kontaktperson utsetts av SKK. 
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f) Filtrering av PdAE i köpa hund.se  
”Virran” får i uppdrag att kontakta SKK för justeringar som passar PdAE. 

g) Ansökan om utökat rasregister – Anette Edlander 
Beslut: Att tillstyrka Anette Edlanders ansökan. 
Jenny får i uppdrag att svara Anette Edlander och SKK. 

h) Auktorisationer exteriördomare 
SKK informerar om att Johan Andersson auktoriserats som exteriördomare 
för PdAE och att Johan Andersson har auktoriserats som grupp allarounder 
för grupp 8. 

i) Rasdata/GDPR 
”Ki” får i uppdrag att kontakta Jörgen Norrblom på SKK för klargörande om 
vad som krävs från SPDAEK för att behålla rasdata. 

§ 129 Bordlagda ärenden 

a) 112 a. SKK Specialklubbskonferens 2019-02-02&03 - tillfråga Mia. 
Beslut: Ingen från styrelsen deltar på konferensen. 

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

a) Utlåtande över delrevidering av RAS från SKK 
AK hade fysiskt möte 2018-10-26 där bl a delrevidering av RAS gjordes. 
Beslut: Delrevideringen godkändes av styrelsen. Delreviderad RAS per 
2018-10-26 skickades till SKK vid sittande möte. 

b) Fortsatt arbete om tester för prcd-PRA. 
Vid sittande möte skickades en förfrågan till Optigen rörande lista över deras 
samarbetspartner i Europa. 

c) Perroseminarium 2019 
Förslag datum: 2019-02-23&24 
Innehåll: Information, diskussion och föredrag 

d) HD-röntgen 
Statistiken visar att antalet röntgade hundar sjunker. 

e) AK får i uppdrag att formulera ett brev att skicka till ägare när man 
”hör talas om” att någon hund drabbats av sjukdom. 

§ 131 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Styrelsen har tagit del av minnesanteckningar från arbetsgruppens senaste 
två möten. 

§ 132 Planering 

a) Hur att göra med Grännaträffen?  
Beslut: Perroträffen (Grännaträffen) flyttas till Herrfallet och hålls i samband 
med perroläger och KM söndagen 2018-08-11. 
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b) SPDAEK 15 år 2019. Hur firar vi? 
Beslut: Huvudmedlemmarna får en present. 
”Virran” får i uppdrag att leta upp present. 
”Ki” får i uppdrag att kontakta Tryckshopen om prisuppgift för medskick. 

c) Dialog inför mötet 2018-10-31 ang BPH index 
En dialog fördes om kommande möte. 

d) Arbetssätt och förtydligande i hur kommittéer och uppdragstagare ska 
arbeta. 
”Mia” och ”Pelle” får i uppdrag att ta fram ett förslag. 

e) Rasklubbmontrarna 
Stockholms Hundmässa – rekrytering till montern pågår. 
My Dog Göteborg – planering pågår, nytt montermaterial behöver 
införskaffas. 
Beslut: Nytt material införskaffas för ca 5000kr till rasmontern på My Dog. 

§ 133 Övriga frågor 

a) Gåva till Cancerfonden inför Göran Hallbergs begravning. 
Beslut fattat per capsulam: SPDAEK skänker 500kr till Cancerfonden. 

§ 134 Nästa möte 

Nästa möte: 2018-11-29 telefonmöte. Anmält förhinder:  

§ 135 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
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Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Jenny Linderoth 


