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Närvarande: Susanna ”Sanna” Brandt, Anne Krantz, Malin Höök, Susanne Hall, 

Jonna Bengtsson, Veronica ”Virran” Tuszkay samt adjungerad 
hemsideansvarig Malin Sone   
Ej närvarande: Torsten Hall  

§ 149 Mötet öppnades 

Ordförande ”Sanna” hälsar oss alla välkomna till detta möte. 
 

§ 150 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  

§ 151 Val av justerare 

Till justerare valdes Jonna Bengtsson 

§ 152 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll. (9-2021) Godkändes och lades till handlingarna. 

§ 153 Kassarapport 

Kassaläget är fortfarande väldigt gott. 
- 161 e III) Uppgradering av Zoom licens från 100 deltagare till 300 deltagare: 

Kostnad ca 2000kr   

§ 154 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 50 a) 95c)  
Följande punkter är klara; 119) 123) 129 a II) 140 a) 140 b) 145 a) och 145 d) 

§ 155 Genomgång av hemsidan 

Hemsidan gicks igenom på sittande möte och justeringar, rättningar och 
förändringar kommer att göras av hemsideansvarig Malin Sone. 

  

§ 156 Inkomna skrivelser. 

a) Info från SKK: Tre nya exteriördomare på PdAE. 
- Gudrun Brunnström, Jens Karlsson och Lisa Molin samtliga utökar sitt 

rasregister med PdAE, Lisa ingående i av SKK/CS utsedd 
allroundutbildning. 
 

b) SKK inbjudan till helgkurs för avelsfunktionärer 5-6 febr-22 m.m. 
- Ingen ur AK anmäls till kursen.  

 
c) Önskad hjälp och frågeställningar från Perrobladets redaktion. 

- Styrelsen gick igenom frågorna och fördelade arbetsuppgifterna. Sanna får i 
uppdrag att kontakta redaktionen och förmedla styrelsens synpunkter samt 
kolla vem som ska stå som redaktör. 
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d) Helena Gyllensvärd avsäger sig uppdraget att ansvara för Perroshoppen 
- Sanna får i uppdrag att kontakta Helena och be om en överlämning om vad 

uppdraget innebär samt be henne göra en beställning av de artiklar som 
saknas.  
 

       § 157 Bordlagda ärenden  
- De bordlagda ärenden som funnits hanterades på mötet. 

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

a) Arbetet med att finna föreläsare till Zoom möte fortsätter 
b) SKKs projekt mentalindex kommer att återupptas under våren 2022 (enligt 

SKK) 

§ 159 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Perrolägret är planerat till den 2022-09-02 – 2022-09-04 på Herrfallet. 
b) Styrelsens avsikt är att skilja på en ”Perroträff” och på ”Perrolägret” och 

därmed inte anordna dessa vid samma tidpunkt. 

§ 160 Rapport och information från utställningskommittén (UK) 

a)   Jonna får i uppdrag att kontakta UK och svara på deras frågor 

§ 161 Planering 

a) Kriterier för subvention av HD och BPH till medlemmar alt uppfödare. 
- Styrelsen beslutar att subventionera medlemmar som både HD röntgar och 

genomför BPH, subventioneras med 600kr. Startdatum 2022-01-01 tom 
2024-12-31 (3 år). AK får i uppdrag att färdigställa information, regelverk 
och förtydliga om hur det ska hanteras. Kostnaderna kommer belasta 
SPDAEKs sparade kapital 
 

b) Fortsatt arbete med att få till ett årshjul med viktiga datum för 
styrelsearbetet.  
- Arbetet fortsatte på sittande möte. Årshjul kommer att upprättas för 

innevarande och kommande år. Sanna får i uppdrag att fortsätta arbetet 
 

c) Hanhundslistan, hur kan den förtydligas? 
- Styrelsen beslutar att arbeta om blanketten för hanhundslistan, samt att 

göra förändring på hemsidan. Detta då den är komplicerad och 
uppenbarligen svår att förstå. Malin S får i uppdrag att utarbeta en ny 
blankett alt formulär.  
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d) Årets ”Perro”. 
I) Uppfyller vi alla statuter för alla grenar? 
- Styrelsen beslutar att inte ta med ”årets utställnings perro” 2021, då 

ingen hund uppfyller kriterierna (inte tillräckligt med underlag). Övriga 
utmärkelser i de olika grenarna kan genomföras. 

II) Behöver statuterna uppdateras? 
- Styrelsen beslutar att uppdra åt de som ”räknar” poängen att se över 

statuterna och ge förslag på förändringar alt. förbättringar till styrelsen. 
Sanna får i uppdrag att kontakta alla som räknar samman poängen. 

III) Sanna får i uppdrag att kontakta de som fått ”vandringspriserna/pärmar” 
tidigare år så, att det kommer till styrelsen. 
 

e) Årsmöte.  
I) Verksamhetsplan 
- Verksamhetsplanen reviderades och fastslogs påsittande möte. 

 

II) Verksamhetsberättelse 
- Verksamhetsberättelsen reviderades och fastslogs på sittande möte 

 

III) Detaljplanering för det digitala årsmötet 
- Styrelsen beslutar att uppgradera Zoom licensen från 100 deltagare till 

300 deltagare, en uppgradering kostar ca 2000kr. Detta då styrelsen 
hoppas att fler än 100 medlemmar deltar på bland annat årsmötet och 
föreläsningar.  

IV) Styrelsen går igenom vad som krävs ytterligare. 
a) Sanna får i uppdrag att samla in pärmarna för ”årets Perro” i samtliga 

grenar. 
b) Sanna får i uppdrag att kolla med föreningskommitteen kan hjälpa till med 

ordförande. 
 

V) Budget 
- På sittande möte gicks budgetförslaget för 2022 igenom. 

- Styrelsen fattar beslut om att SPDAEKs revisor upprättar en årsredovisning. 
 

f) Sociala medier – Hur förtydliga var som gäller? 
- Det fastnålade inlägget på fb reviderades på sittande möte. SKKs policy 

ang. sociala medier läggs till. 
 

g) Förslag, att lägga till en stående punkt till dagordningen: aktuella 
lokalombud, kommittéer och övriga arbetsgrupper. Detta för att hålla 
namnen på funktionärerna och frågeställningar aktuella.    
- Styrelsen beslutar att införa en sådan punkt. 
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h) Teknik för signering  
- Styrelsen beslutar att SPDAEK ska använda Adobe för digital signering 

av bland annat protokollen. 

§ 162 Övriga frågor / info. 

a) Inga övriga frågor 
 

§ 163 Nästa möte 

Nästa möte 2022-02-28 (Zoom möte) 

§ 164 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, ”Sanna” tackar för visat intresse. 
 

 
Protokollförare Ordförande   Justerare: 
 
 
Veronica ”Virran” Tuszkay Susanna ”Sanna” Brandt   Jonna Bengtsson
  


