
Minnesanteckningar UK 20191113


Närvarande: Rose-Marie Johansson, Josefine Leijon samt Mia Hagman


Anmälningsavgifter 2020

UK föreslår att stamboksavgiften höjs till 45:- för att täcka den ökade kostnaden från SKK på 
stamboksavgiften men då den senaste höjningen av anmälningsavgifter täcker denna höjningen 
med marginal för utomhusutställningarna och för inomhusutställning så kommer de få lägga till ca 
50 öre/hund så föreslår vi oförändrad anmälningsavgift för 2020 och att frågan tas upp igen inför 
2021.


Domarförslag 2021

Har fått förslag från Västra och Stockholmskretsen.

Vi ser inga hinder för att tillfråga dessa domare.

Västras tilltänkta domare måste skicka CV som ska skickas till UK som sedan skickar till SKK för 
godkännande innan avtal kan skrivas.


Domare till Böda Sand är klart.

Vi letar domare till Leksand och har kontakt med Dalarnas Kennelklubb.

Övre Norra har domare klart till Piteå.

Arbete pågår för att hitta domare till Haparanda


Kritiker

Mia kollar med Lillvi vilka som saknas och som vi måste efterlysa.


Ansvarsområden

Hemsidan måste gås igenom för att se vad som behöver uppdateras.

Vi kollar med Linnea vilken hjälp hon vill ha och behöver till detta.


Registrering av resultat till SKK

Josefin tar detta from Sala


Sponsorsavtal med Royal Canin

Rosa kollar med styrelsen på nästa möte hur styrelsen ser på detta då avtalet löper ut vid 
årsskiftet.


Rutiner MG Event

Rutiner för samarbetet med MG Event har tagits fram och har godkänts av Marcus.

Vi har även fått prislista på kopiering med mera.

Detta kommer att mejlas ut till kretsar, utställningsgrupper.

Ny e-postadress framtagen för kopian på anmälningarna som går till UK.


Sala

Utställningsannonserna är skickade till Bullen.

Utställningsannonserna kommer skickas till MG event och för utläggning på hemsidan när det är 
fastställt vilka anmälningsavgifter som ska gälla för 2020.

Arbetet pågår med det praktiska arbetet för lördagens utställning.

Rosa tar fram domaravtalet och ser vad som är sagt när det gäller boende med mera när det 
gäller domaren.

Mia kontaktar Stockholmskretsen för att se vad vi ev kan samarbeta om.

Mattorna finns hos Anna-Lena och Matz. 

Kolla med Yvonne var ringsekreterarelådan och trimbordet finns.




En ringsekreterare är klar. Rosa tillfrågar den andra ringsekreteraren som brukar jobba om hon är 
ledig.

Rosetter kommer beställas från MG Event.

Rosa gör budget för Sala.

Rosa kontaktar Sala Folkets Park för att kolla bokningen av lokal.


Sekreterare

Mia Hagman



