Protokolfftirt vid telefonsammantriide
med Specialklubben
liir Shih Tzu den 3/12 2012

Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.),HaraldAndersson,ThereseGustafsson,
StureWistrand,
Mia Hagman,AnetteH8kansson,
HansAlmgren,Rose-MarieJohansson
Anmiilt ftirhinder:

$ I Sammantriider iippnas
Ordftirande hiilsade de niirvarande viilkomna och ftirklarade motet fdr oppnat.

$ 2 Val av protokollfdrare
Utsigs Mia Hagman

$ 3 Faststiillande av dagordningen
Dagordningen faststiilldes

$ 4 ['tiregiende protokoll frhn 5lll2012
Godkiindesoch ladestill handlinearna.

$ 5 Rapporter
A) Kass0rensrapport
Redovisade
ekonomint.o.m20t 2-11-30.
Bilaga7,2,3&4
B) Ordfdrandesrapport
Kommerunderpunkterna6rsm0tesamtlcretsarnas
rapport.
C) Sekreterarens rapport
lnget att rapportera.
D) Medlemsregistratornsrapport
Medlemsantaletligger ph ca 560 medlemmar dvs verkar ha stabiliseratsp& den niv6n.
E) RapportAK
Ingen rapport fren AK. Kontakta Leslie-Anne och efterfrfiga rapport

F) Rapport UK
Rapportskickadtill alla i styrelsensomiivenkommeratt liiggasut p6 hemsidan.

tYd
L/lilt

G) Bulletin
Ar skickad till tryckeriet och beriiknas utkomma runt den 14 december
If)

Hemsidan
Nils-Olof kontaktar Johannafiir att hdra hur arbetet med den nya sidan framskrider. Uppdatera
hemsidan s6 den fir'Julstiimning,'

I)

Rapport frfin kretsarna
Rapporter har inkommit fr6n ostra, Stockholm samt viistra kretsen.
Kretsledningsprotokoll har kommit frin Viistra kretsen samt Stockholmskretsen.
Det saknasresultat fran utstiillningamaphTj0rn samt Norberg vilket beror ph att allafakturor inte har
inkommit. Budget saknas ftir utsttillnin gama i Siitila, Vtisteris samt Norberg.
Nils-Olof har varit i kontakt med Stockholmskretsenang. den insttillda rasmonternpfl Stora Stockholm.
Att det inte blev nigon rasmonterberodde ph att detvar svirt att ffi medlemmar att stiilla upp och arbeta
med rasmontern. Man kommer till n?istadr ftirscika att samarbetamed n6gon av de andra tibetanska
raserna.

J)

Rapport frin kretsansvarig
Anette har pibtirjat arbetetmed en arbetsbeskrivningfor kretsansvarig.Den kommer attvarahelt klar
till niista m0te.

$ 6 Arsmdtet
Det iir nu klart med ordftirande till flrsm0tet. Comfort hotell i Jtinkiiping iir bokat.
Rose-Marie skickar verifikat t.o.m.2012-11-30 till revisorerna si de kan piborja sin revision.
Besliits att Mia pdborjar arbetetmed verksamhetsberiittelsenfor2012.
Besliits att Nils-Olof pibrirjar arbetetmed verksamhetsplanf6r 2013.
Bestdts att Rose-Marie pibtirjar arbetetmed budget fdr 2013.
Besl0ts att foflsafia arbetet med att ta fram ett program till sdndagen.

g7 Siidra kretsen
Anette har varit i kontakt med SusanneSandbergsom informerade atI de inte kommer att bilda en kretsledning i
nuliiget. Tini Marstrand har tackatja till att bli nytt kretsombud i Sddrakretsen efter Pierre Ruber som avsagt sig
det uppdraget.
Besl0ts faststiilla Tini Marstrand som kretsombud i sOdrakretsen.
Besliits att Mia informerar Pierre att nytt kretsombud iir utsett.

$ 8 Viistra kretsen
Lena Rehn har informerat om att hon tar time-out som kretsledarei Vtistra kretsen fram till ordinarie kretsmdte.
Besltits fastiilla att Margrethe Svendsdngir upp som kretsledarefram till ordinarie kretsmdte.
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$ 9 Kennelregister/fakturering
Mia har efter 13 6r avsagtsig uppdragetatt skdtakennelregistret
samtfaktureringfiir Bulletinen
Besliitsatt Sturetar handom Kennelregistret
samttar fram faktureringsunderlag.
Besltitsatt Rose-Mariefakturerarochbokftir inbetalrrinsarna.
BesliitsaIIde tar iiver dettafrom lll 2013.

$ 10 Vandringspris till minne av Bodil Fossenius
Mejl har kommit fr6n Torben Fosseniusangflende artinriittavandringspris till minne av Bodil Fossenius.
Besl0ts attMia skickar formuliir till Torben d2irdet stir vilka statutersom giiller fran klubbens sida
och diir
Torben fbr fflla i vilka som tiivlar om vandringsprisetoch i vilken krets det ska utdelas. Styrelsendnskar
ocks6
fb en bild pi vandringspriset.

$ 11 Skiitselrfid
Nils-olof hadeingetfudigt ftirslagatt presentera
niir det giiller skdtselrgden.
Styrelsenhar ffitt information att det finns flera somplanerar att glraen DVD med skiitselrfld,
Besldtsatt bordliigga skdtselridentill niistam<ite.

g 12 Sammanstiillning material till Builetin
Det Patrik har 6tagit sig att gdra tir att siitta inskickat material till Bulletin. Nflgon m6ste diirfttr sammansttilla
materialet till Patrik
Besliits att Sture tar emot och sammanstiillermaterialet till Bulletin och skickar till Patrick i sambandmed
manusstopp.
Besliits att Anette informerar ut till kretsarnaatt derasmaterial till Bulletin ska skrivs i Word ftir underltitta an
sammanstiillninetill Bulletin.

$ 13 Ans0kanutstiillningar 2015
UK har sammanstiillt
dnskem6len
fr6nkretsarna.
Besltitsatt ansOka
till SKK enligtkretsarnas
0nskem6l.

$ 14 Ovriga frigor
A) Avelskonferensen
2013.
Besl0tsatt bokaJOnkdpings
Hotell & Konferens.
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Besldts att Mia kontaktar Leslie-Anne om hur arbetet fortskrider med avelskonferensensamt att be
om
underlag till budget.
B) Information av Hans Almgren
Helgen 16-18 november hOlls den SvenskaGenerella domarkonferensenpA RadissonBlue strax norr
om Stockholm.
260 domare d v s alla (utom ett ffital med legala skiil) hade samlatstill 3 intensiva dagarsom startade
fredagenden 16 med presentationav ett antal "udda" raser d v s raser som godkiints av FCI och under
senaste6ren och dtir nflgon enstakaindivid kommit till Sverige.
Raser som Plott, Foxhound, Amerikansk Foxhound, de 2 varghybridernaCeskoslovenskyVlac och
SaarlosWolflrond. De franska rasernaGriffon Fauve de Bretange, Griffon Nivernais och Bluetick
Coonhound samt alla de svenskarasema i grupp 5 och 6.
Under ldrdagenbehandladesfdljande fr6gor: Ansvaret ftir hundrasershtilsa med SRD som verktyg ftir
allrepareta och ftirbygga extrem avelns hot mot hundraserssundhetoch hiilsa. 2, De faktorer som delar
ansvaretftir svenskautstiillningars inverkan (bra och ddliga) p6 hundaveln. 3, Domares kunskap och
ftirhillningsstitt. 4, Skk:s ledning som har ansvaretfor domarutbildningens innehflll, for antalet
utstiillningar som anordnasoch regler samt rekommendation ftir domarinvitationer. 5.
Utstiillningsarrangdrens(ltinsklubbarna) som har ansvaretfor val av domare. 6, Uppftidare och
rasklubbar som har ansvaretfdr att bevara rasspecifikakynologiska m6l mot de risker som glamordsa
utstiillningar och tillftilliga trender utg0r. De diskussionspunktersom hanteradesgruppvis var ft)ljande:
1, Djurskyddsutredningen2, Domarnas ftrhfillningssatt filI de nya fiirutsiittningarna,3 Bedomning av
andning; hur detta tilliimpas praktiskt i ringen. Arbetet presenteradesgruppvis och diskuterades
gemensamt.Protokoll liimnades in.
Sdndagentignadestill stor del till workshops dtir domama deladesin i grupper diir man har sitt wspnrng
d v s FCI grupp 1-9. Arbetet var intensivt i den grupp jag tillhtirde, grupp 9, med bl.a. Dan Eriksson,
Rene Sporre Willes, Moa Perssonm.fl. uppdragetvar altgi igenom de raser som finns med i SRD
(Stirskilda RasspecifikaDomaranvisningar) och v6r FCI grupp 9 finns idag 15 raser s6 arbetetlaiivde
focus och engagemangfr6n resp. deltagare.
Materialet presenteradessedanoch ett protokoll lamnadesin till SRD gruppen som underlag fiir
ytterligare behandling.
Det blev ett digert material och kommer siikert medftira fdriindringar i de skrivelser som finns i dag i
det orange hiiftet som behandlar SRD.
Ett vtil genomfort forarbete dtir logistiken fungerade niistintill klanderfritt under de 3 dagama och
intensivt arbetegav mycket input till SKK och de kommitt6er som jobbar framover med dessafrigor.

$ 15 Niista miite
Niista sammantriidebesldtstill den 7ll2013 kl l9:00

$ 16 Sammantriidet avslutas
Nils-Olof tackar alla de niirvarande och avslutar sammantriidet.

tu15,

vr

Justeratden
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Nils-Olof Bratt ordf.
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Mia Hasman selff.

