SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 121120
Plats: Telefonmöte
Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Jan Andersson, Ann Bonnevier, Eva
Sederholm, Jane Otterud, Anna Björk
Adjungerad: Lena Larsman TTS
Anmält förhinder: Monika Wahlstedt, Kerstin Eriksson, Jane Edvinsson
§ 74 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.
§ 75 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet
Till justerare valdes Jan Andersson.
§ 76 Dagordningens godkännande
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 77 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Efter ett förtydligande under TTS.
§ 78 Rapporter
Ordförandes rapport
Trevligt att träffas på rasklubbskonferansen, bra att ha sådan träff och intressant. SKK
hade en generell domarkonferens i helgen, där pratades en hel del om SRD, och den
listan gicks igenom. Det är viktigt att tänka grundläggande sundhet på alla raser.
Uppmanar rasklubbarna att tänka på detta så vi inte hamnar på SRD listan för våra
raser.
Kassörens rapport
Ekonomi: Gick igenom ekonomin från konferensen.
Sekreterarens rapport
Inkomna skrivelser:
149/12
SKK: Inbjudan utbildning CUA-handledare
150/12
ÖKK: Inbjudan valputställning
151/12
SKK: Icke hänvisning - Inget
152/12
SKK: Nya raser ej erkända av FCI
153/12
SKK: Beviljat nytt datum LAK officiell utställning 2013
154/12
SKK: CS protokoll nr 4/12
155/12
SKK: Föredragningslista CS 5/12
156/12
SKK: Icke hänvisning – Inget
157/12
SKK: Information gällande icke hänvisning
158/12
SKK: Inbjudan till utbildningsdag avelsfrågor april 2013
159/12
SHU: Dubbelt medlemskap SHU oktober
160/12
SKK: Länsklubbarnas utställningar 2015
161/12
SKK: Inbjudan specialklubbskonferens
Protokoll:
121002

LAK

Styrelseprotokoll

Utställningskritiker Högbo 120831 – 120902 TTS, LAK, TMK
Utställningskritiker Ransäter 120729 TTS
Utställningskritiker Överkalix 120805 LAK, TTS
Utställningskritiker Ljungskile 120825 TTS, LAK
Utställningskritiker Visby 120825 – 120826 TMK, LAK
Utgående:
Utställningskritiker – Rasklubbar
12-10-23 Avelsfunktionärerna i rasklubbarna: länk ang hund dna
149/12
SKK: Inbjudan utbildning CUA-handledare – Rasklubbar
150/12
ÖKK: Inbjudan valputställning – Rasklubbar
153/12
SKK: Beviljat nytt datum LAK officiell utställning 2013 – LAK
157/12
SKK: Information gällande icke hänvisning – Rasklubbar
159/12
SHU: Dubbelt medlemskap SHU oktober – SHU
160/12
SKK: Länsklubbarnas utställningar 2015 – Rasklubbar, Styrelsen
Notering:
AU
AU har inget att rapportera.
Domar- och utställningskommitté
Från och med 2013 blir länsklubbarna ålagda att bestyrelsen ska göra en utvärdering
för alla officiella utställningar. För specialklubb kommer det att vara frivilligt 2013, gäller
även rasklubbar. Blankett till detta finns på SKKs hemsida. Tanken är att det kan vara
bra att även göra detta för våra inofficiella utställningar.
Allt är klart inför 2013. 23 – 24 maj 2015 är kanonplanen prel bokad i Tånga Hed,
undersöker möjligheten att ha en 2 dagars med officiell utställning, SvKTR ena dagen
och rasklubbar andra dagen.
SvKTR-Magasin
Annonser för vårens utställningar kommer i julnumret. Moa Persson har föreläsning i
samband med Eskilstuna i januari, kommer att kosta 100 kr/person. Det ordnas en
gemensam middag på lördagen. Allt har kommit in till Janne från rasklubbarna. Anna
sitter med det sista, ska vara på tryckeriet 26/11. målet är att ha detta tryckeri med 4
nummer 2013.
Hemsidan
Ingen har anmält intresse från annonseringen om ny webbmaster och kassör.
Facebook
Har 1 097 vänner och uppdateras kontinuerligt. Ligger ute att vi söker webbmaster och
kassör.
Lokalombud
Norra: Inget att rapportera.
Södra: Inget från Söder.
Västra: Inget att rapportera.
Östra: Saknar ombud.

Avel
Inget att rapportera.
Övriga aktiviteter
- Årsmötesannons i julnumret av tidningen.
- Tänkt att lämna en motion till årsmötet angående stadgeändring. Beslutade att
skicka ut en remiss till rasklubbarna som Torbjörn skriver ihop, med svar senast
31/12 2012.
- Ordförandekonferensen i januari – eftersom inte Torbjörn kan åka, utsågs
sekreteraren att delta i stället.
LAK
Vi hade avelskommittémöte 14 nov, det är RAS som gäller.
Vi var 4 deltagare från LAK på rasklubbskonferansen i Vilsta och överlag tyckte alla det
var ett bra möte.
Vi har lagt ut kallelse till årsmötet på LAKs hemsida, kommer i magasinet samt utlagt på
facebook.
Till magasinet är allt skickat som kommit, alla har hållit sista manusdag, jättebra då man
är bunden under tiden man jobbar med materialet. 8 annonser har vi fått in varav två är
uppslag, saknar en annons från Bodil som sagt sig skall komman in med en annons.
Har meddelat Bodil att Anna får skicka den direkt till janne.
Vi närmar oss Uppfödar/ medlemsmötet 1 december och naturligtvis hoppas vi på stor
anslutning, vi skickade ut en lite påminnelse via mail.
Vi har beställt paraplyer till vår shop med Lhasa apso på, hoppas det skall bli nått bra till
försäljning!
Nytt styrelsemöte har vi i januari. Sista protokollet från denna månad är inte justerat
ännu.
Vi sänder blomstercheck till Jenny och Eva för tack till det som de hjälper oss med.
Jenny avlastar ju styrelsen enormt med alla annonser, kataloger, förutom den uppgift
hon var anlitad till hemsidan endast.
Därför har vi beviljat enhälligt att Jenny skall få ett arvode på 100 0 kr att utbetalas nu i
december.
Pernilla och Camilla med hjälp från övriga styrelsen skall uppdatera skötselanvisningen
för Lhasa apso, vilket skall vara färdigtställt senast till årsmötet.
My dog monter verkar det svårt att få någon till.
Jag har i ordförandes rader i nummer 4 som kommer ut nu till Jul tackat för mig som
ordförande och mitt engagemang i klubben, från och med årsmötet.
TTS
Har haft ett planeringsmöte. Årsmötet blir i Jönköping 16 mars. Planerar för aktiviteter
2013. Kretsarna jobbar på, östra har inget ombud fn. Har styrelsemöte i morgon och tar
då upp angående motionen.
TMK
Har haft möte i början av november, kommer att ha monter både på Stora Stockholm
och My Dog, det blir första gången på My Dog. Hade ett extra möte i går angående
RAS, som nästan är klart. Kommer att skicka ut en hälsoenkät i början av 2013, är tänkt
att ha vartannat år.
§ 79 Övriga frågor
- Inga övriga frågor.

§ 80 Nästa möte
Telefonmöte 15/1 2013 kl. 19.00
§ 81 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och önskade alla en God Jul och Gott Nytt år, och
förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ann Bonnevier
Justeras:

Justeras:

Torbjörn Skaar
Ordförande

Jan Andersson
Ledamot

