
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 12. 2018  
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2018-12-20 telefonmöte kl 18.50 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(2) 

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

§ 160 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 161 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 162 Val av justerare 

Till justerare valdes Jenny Linderoth. 

§ 163 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2018-11-29 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 164 Kassarapport 

Kassaläget är fortsatt gott. 

§ 165 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 146 stående punkt, 35 c, 37 e, 130 e. 
Följande punkter är klara; 132 d, 152 a, 156 b, 156 d, 157 a. 

§ 166 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a)  

§ 167 Inkomna skrivelser 

a) SKK – Arbetsmöte 2019-02-21gällande pilotprojekt för mentalindex. 
Beslut: ”Virran” och Jenny deltar på arbetsmötet. 

§ 168 Bordlagda ärenden 

a) - 

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

a) Det planeras att ha ett möte innan Perroseminariet. 

§ 170 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) – 
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§ 171 Planering 

a) Fortsatt planering Perroseminarium 
Ytterligare en föreläsare har engagerats - Anne- Sofie Lagerstedt som 
kommer att föreläsa om infertilitet och kastrering. 
Jenny får i uppdrag att lägga ut en ”blänkare” om seminariet i 
FB-gruppen. 
”Pelle” får i uppdrag att göra detsamma på hemsidan. 

b) Fortsatt planering årsmötet 
Verksamhetsplanen för 2019 färdigställdes under sittande möte. Arbetet 
med att färdigställa verksamhetsberättelsen fortgår. 

c) Utvärdering Rasklubbstorget i Stockholm 
Montern var välbesökt som vanligt och det var stor variation bland 
monterhundarna. 

d) Att arbeta i kommittéer 
Beslut: Framtagen förslag med information till de som arbetar i kommittéer, 
arbetsgrupper samt som lokalombud godkändes. 
Frågan om vilka som den informationen ska skickas till, vem som ska 
ansvara för att skicka den samt om och var den ska ligga på hemsidan 
bordläggs till nästa möte.  

§ 172 Övriga frågor 

a) - 

§ 173 Nästa möte 

Nästa möte: 2019-01-17 telefonmöte. Anmält förhinder: - 

§ 174 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. 
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