
Minnesanteckningar


Telefonmöte 26/10

Närvarande Magdalena, Linnea, Mia


Det har varit flytt av diverse utställningar 2021 avseende datum och orter.

Detta är ändrat på hemsidan.


Sammanställa domare som ska döma 2022 och lägga ut på hemsidan när de flesta är klara.


Arbetsgrupp inför utställningen i Vilsta är Kathleen, Rosa, Magda,Mia, Lena C, Irene samt Lilian


Till utställningen så kommer klubben själva sköta anmälningsarbetet, skriva katalog med mera.

Då MG Event för tillfället går på sparlåga pga covid-19.


UK mejlar ut till kretsarna, utställningsgrupper ang att tänka på plan B när man har utländska 
domare om de mot förmodan inte kan komma med hänvisning till covid-19

Även mejlar till kretsar och utställningsgrupper ang ansökan om utställningar 2023.


Vi kommer ha artiklar om kommissarien och bestyrelsen viktiga funktioner på en utställning.

Vi kommer även ha en artikel ang protester.

UK har tagit fram statistik över antalet utställda hundar på SST fördelat på utställda individer.

Detta kommer antingen i nummer 4 eller nr 1 2021 beroende på utrymmet som finns för UK 
material.


UK har även kontaktat domarna från Böda samt Vilsta för att få domarberättelser till nr 4.

Mia kontaktar Harald för bilder lördagen på Böda och om han ev har några bilder från söndagen.

Vi kommer bara skriva något enkelt inledande från redo utställning och låta domarberättelse vara i 
fokus med bilder från utställningen.


Magda har varit med på styrelsemötet i oktober. Där tog hon upp detta med att domarförslag 
måste gå via styrelsen för godkännande vilket gör det väldigt tungrott då det kan vara så att man 
kan få nej från ett antal domare innan man får ett ja tack.

UK kommer tillskriva styrelsen om denna fråga.


Diskuterade huruvida man skulle flytta Leksand till Högbo 2023 så den fortfarande finns inom 
kretsen då SKK utställningen är Internationell vilket förhoppningsvis skulle dra fler anmälningar.

Vi vet att Västra är intresserad att ta över men flyttar man utställningen till Västra så blir det en 
stark koncentration till södra Sverige. Något som bör tas i beaktande.


UK tror och hoppas att vi ska kunna genomföra alla våra specialutställningar nästa år då Sala fått 
godkänt från SKK genomföras fast i Vilsta efter det kommer utomhusutställningarna. Sedan är det 
bara Tibethund och detta året visade att det går att bryta ur vår utställning ur Tibethund konceptet  
om det förmodan inte är möjligt att genomföra Tibethund.


Vid pennan


Mia Hagman



