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

§ 175 Mötet öppnades 

Ordförande Veronica önskar oss alla välkomna till detta möte. 

§ 176 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 177 Val av justerare 

Till justerare valdes Ulrika Bejker. 

§ 178 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll från möte 2018-12-20 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 179 Kassarapport 

Kassaläget är oförändrat. 
§ 182 a, Årligt aktivitetsbidrag till lokalombud Jämtland 2000kr. 

§ 180 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 146 stående punkt, 35 c, 37 e, 130 e 
Följande punkter är klara; 171. 

§ 181 Genomgång av uppdragslistan – Hemsidan 

a)  

§ 182 Inkomna skrivelser 

a) Ansökan om aktivitetsbidrag från lokalombud Jämtland. 
Beslut: Det årliga aktivitetsbidraget om 2000kr för betalning av 
lydnadsinstruktör beviljas. 
”Ki” får i uppdrag att meddela lokalombudet i Jämtland och betala ut 
aktivitetsbidraget. 
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§ 183 Bordlagda ärenden 

a) Dokumentet ”Att arbeta i kommittéer, arbetsgrupper eller lokalombud för 
SPDAEK”. Skickas till vilka och av vem, publiceras på hemsidan? 
Beslut: Dokumentet skickas per post till alla som arbetar i kommitté, 
arbetsgrupp och lokalombuden. 
Ulrika får i uppdrag att skicka ut dokumentet till de berörda. 
Beslut: Dokumentet läggs ut på hemsidan under rubriken; 
Om Rasklubben/Styrande dokument. (En ny rubrik) 
”Pelle” får i uppdrag att publicera på hemsidan. 

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

a) Information om inkommen sjukdomsblankett delgavs styrelsen. 

§ 185 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) - 

§ 186 Planering 

a) Fortsatt planering Perroseminarium 
Det mesta är klart, några få detaljer återstår. 

b) Fortsatt planering årsmötet 
Verksamhetsberättelsen är klar och utskickad för påskrift av samtliga i 
SPDAEKs styrelse. 

c) Utvärdering Rasklubbstorget i Göteborg 
Montern var välbesökt alla dagarna, ca 175st infoblad delades ut. 
Informationen och biljetter som skickades ut till de som stod i montern var 
uppskattad. 

d) Utställning, Rasspecialen 2020 
Beslut fattat per Capsulam: Rasspecialen hålls i Tvååker 2020. 
1) Jenny får i uppdrag att meddela SKK att SPDAEKs utställning hålls i 
Tvååker 2020-07-12. 
2) ”Virran” får i uppdrag att kontakta Hallands KK och framföra önskemål 
om att få ha SPDAEKs rasspecial 2020-07-12 i samband med deras 
Länsklubbsutställning i Tvååker. 

§ 187 Övriga frågor 

a) Hänvisning omplacering av hund – veterinärintyg? 
Diskussion fördes om eventuell komplettering i SPDAEKs blankett för 
omplacering av hund. 
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§ 188 Nästa möte 

Nästa möte: 2019-02-14 telefonmöte. Anmält förhinder: Björn Bäck. 

§ 189 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, Veronica tackar för visat intresse. Ett speciellt tack till Björn 
som i dag deltar på sitt sista möte. Björn kan dock tänka sig att kvarstå som 
Webbmaster för SPDAEK. 
 
 
 

 

Protokollförare: Ordförande:  Justerare: 
 
 
 
Marianne Joelsson Veronica Tuszkay Ulrika Bejker 


