
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 11. 2018  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2018-11-29 telefonmöte kl 18.50 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(2) 

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

§ 145 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 146 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 147 Val av justerare 

Till justerare valdes Per-Ola ”Pelle” Israelsson. 

§ 148 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2018-10-27&28 + extra möte 
2018-11-05 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 149 Kassarapport 

Kassaläget är fortsatt gott. 
Föregående protokoll §140 b 2: ca 40000kr till Perroseminarium 2019. 
§ 156 a: SPDAEK 15 år, presenter för utskick ca 50000kr . 
§ 156 b: Julblommor ca 11000kr. 

§ 150 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 146 stående punkt, 37 e, 130 e, 132 d 
Följande punkter är klara; 182 a 3, 128 f, 128 g, 128 i, 132 b, 140 a1, 140 a2, 
140 b1. 

§ 151 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a)  

§ 152 Inkomna skrivelser 

a) SKK utlämnandeavtal Rasdata 
Beslut: Att behålla rasdata för medlemmarna och upprätta ett 
utlämnandeavtal med SKK. 
”Ki” får i uppdrag att hantera utlämnadeavtalet för förlängning av Rasdata 
till SKK. 

§ 153 Bordlagda ärenden 

 

§ 154 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK) 
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§ 155 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Plats för Perrolägret. 
Beslut: Att godkänna kommitténs förslag om datum och plats för Perroläger 
och KM 2019: Herrfallet 2019-08-08 – 2019-08-11. 

§ 156 Planering 

a) SPDAEK 15 år - hur firar vi? 
Beslut: 1000st presenter för utskick till huvudmedlemmar köps in till en 
kostnad av ca 50000kr (inkl. porto för utskick). 

b) Julblommor eller annat? 
Diskussion fördes om alternativ till julblomma inför nästa år. 
Lista över mottagare av julblommor gicks igenom och uppdaterades vid 
sittande möte. 
Beslut: Julblomma á 350kr/st skickas enligt lista över mottagare till en 
kostnad av ca 11000kr. Ulrika får i uppdrag att ombesörja detta. 

c) Fortsatt planering Perroseminarium 
Information är under framtagande och kommer att publiceras i kommande 
Perroblad och på SPDAEKs hemsida. 

d) Fortsatt planering årsmötet 
Arbetet med framtagande av årsmöteshandlingar pågår. 
”Ki” får i uppdrag att hämta in prisuppgift från Tryckshoppen för kopiering av 
årsmöteshandlingarna. 

§ 157 Övriga frågor 

a) Påminna om avgift för uppfödare för att stå med på hemsidan. 
Beslut: Påminnelse skickas till de uppfödare som idag står med på 
SPDAEKs hemsidas uppfödarlista. 
”Ki” får i uppdrag att skicka påminnelserna. 

§ 158 Nästa möte 

Nästa möte: 2018-12-20 telefonmöte. Anmält förhinder: - 

§ 159 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse och önskar glad 1:a 
advent. 
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Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Per-Ola Israelsson 


