
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 11. 2021/2022 
Svenska Perro De Agua Español Klubben;  
2022-02-28 Zoom möte 

Justeras: Justeras: Justeras: 

1(3) 

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

Jonna Bengtsson, Torsen Hall och Veronica ”Virran” Tuszkay    
Ej närvarande: -  

§ 165 Mötet öppnades 

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

§ 166 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  

§ 167 Val av justerare 

Till justerare valdes Anne Krantz 

§ 168 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll. (10-2022) Godkändes och lades till handlingarna. 
Publicering på SPDAEKs hemsida och läggs på styrelsens One Drive 

§ 169 Kassarapport 

Kassaläget är fortfarande väldigt gott. 

§ 170 Genomgång av uppdragslistan 

Följande punkter är pågående; 95c) 156 c) 156 d) 161 b) 161 c) 161d I)  
161 e IV a 161 e IV b)) 
Följande punkter är klara; 50 a) 160 a) 161 a)  

§ 171 Genomgång av hemsidan 

Beslut fattat per capsulam: Att flytta avelskommittén (AK) informerar till 
startsidan. Detta då det är för många steg att hitta informationen i dagsläget. 

  

§ 172 Inkomna skrivelser. 

a) SvKV Tävlingsledarutbildning – kriterier 
- Styrelsen har tagit del av informationen 

b) SKK uppmanar alla medlemmar att betala via Kivra eller e-faktura 
- Anne får i uppdrag att via hemsidan och ”Perrobladet” föra informationen 

vidare till medlemmarna. 
c) SKK ansökan om utställningar 2024 

- Sanna får i uppdrag att skicka vidare informationen till SUA (Ki Öberg 
Eriksson) 

d) SKK ställningstagande gällande kriget i Ukraina 
- Styrelsen har tagit del av informationen    

 

       § 173 Bordlagda ärenden  
- Inga bordlagda ärenden finns 
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§ 174 Rapport och info till och från Avelskommittén (AK) 

a) Beslut fattat per Capsulam: Zoom föreläsning med Patric Ragnarsson den 
28 april. Ämne: Kastreringens för- och nackdelar. 

b) SKKs projekt mentalindex är ytterligare framflyttat p.g.av regelrevidering för 
MT, MH och BPH under våren 2022. 

 

§ 175 Rapport och information till och från Perro de Trabajo 

a) Förslag på nytt sätt att genomföra Perroträffar 
-  Att försöka anordna regionala träffar istället för en stor. Styrelsen ställer sig 

positiva till att försöka detta. 
b) Rapport lägret/KM 

- Planering med fortsatt arbete med såväl läger som KM 
c) Föreläsning via Zoom av Caroline Alupo den 29 mars. Ämne: ”Reaktiva 

hundar” 

§ 176 Rapport och information från utställningskommittén (UK) 

a)   - 
 

§ 177 Rapport och information från lokalombud och övriga 
arbetsgrupper  

a) Malin Höök kommer att lämna gruppen Perro de Trabajo. Ny medarbetare 
sökes. 

b) Anna-Karin Brikell har lämnat uppdraget som redaktör för ”Perrobladet”. 
SPDAEK söker ny redaktör.  

§ 178 Planering 

a) Årsmöte. Detaljplanera 
I) Ordförande (om ingen från FK kan) 

- I dagsläget har vi ingen ordförande 
II) Protokollförare 

- Styrelsen föreslår Malin Höök till protokollförare 
III) Rösträknare/ Tekniskt stöd 

- Styrelsen föreslår Malin Sone och Susanne Person. Sanna får i uppdrag att 
tillfråga dem. 
IV) Votering 

- Sanna går igenom hur SKK rekommenderar hur detta ska genomföras.  
V) Chat-ansvarig  

- Ansvaret fördelas till tekniskt stöd. 
VI)  Möteshandlingar 

- Sanna samlar in dessa och lägger dem på One Drive så att det sedan kan 
läggs ut på hemsidan den 10 mars, med hjälp av Malin S 
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VII)  Inkommen motion 

- 3 identiskt lika motioner har inkommit. Motionen yrkar på att de 
sjukdomsblanketter som inkommit till AK ska göras offentliga för uppfödare 
som är medlemmar. 

- Motionen diskuterades och frågan bordlades till nästa möte. 
 

b) Helena Gyllensvärd har sammanfattat vad som behöver förnyas/fyllas på till 
Perroshoppen. 

- Beslut: Perroshoppens mailadress ändras tillfälligt till Sanna. 
- Perroshoppens lager och hanteringen av den bordläggs till nästa möte  

 

§ 179 Övriga frågor / info. 

a) Inga övriga frågor 
 

§ 180 Nästa möte 

Nästa möte 2022-03-09 (Zoom möte) 

§ 181 Mötets avslutande 

Mötets avslutande, ”Sanna” tackar för visat intresse. 
 

 
Protokollförare Ordförande   Justerare: 
 
 
Veronica ”Virran” Tuszkay Susanna ”Sanna” Brandt   Anne Krantz
  


