SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 130212
Plats: Telefonmöte
Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Jan Andersson, Ann Bonnevier, Eva
Sederholm, Jane Otterud, Anna Björk,
Förhinder: Jane Edvinsson
Adjungerad: Lena Larsman TTS
§ 10 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.
§ 11 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet
Till justerare valdes Jane Otterud.
§ 12 Dagordningens godkännande
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 13 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 14 Rapporter
Ordförandes rapport
Eskilstuna var en fin utställning, med trevlig stämning. Årsmötet är på gång, vi måste
hjälpa valberedningen, det verkar som bara Sickan är kvar. Tråkigt med brist på
intresse när man påtagit sig uppdrag. Hela styrelsen behöver hjälpa till att hitta folk.
Kerstin har avsagt sig styrelseuppdraget med omedelbar verkan.
Kassörens rapport
Ekonomi: Ingen rapport, bokslut på gång. Anna har en begagnad pc som klubben kan
ta över, till kassör jobbet. Återkommer om vad hon vill ha för den.
Sekreterarens rapport
Inkomna skrivelser:
1/13
SKK: Icke hänvisning - Inget
2/13
SKK: Information gällande icke hänvisning
3/13
SKK: Föredragningslista CS 1/13
4/13
SKK: Remiss om SKKs grundregler – 31/3 sista dag
5/13
SBK: Ny videoguide, Anmälan till tävling
6/13
SKK: Skks reseersättning 2013
7/13
SKK: Remiss regelrevidering freestyle 30/4 sista dag
8/13
SBK: Angående tävlingsort i SBK tävling
9/13
SKK: Inbjudan SLU konferens
10/13
SBK: Agilityns framtid förslag
11/13
SKK: Inbjudan utbildning ordf. kassör, sekret. 8/3 sista dag
12/13
SKK: Avliden hedersledamot
13/13
SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 11 st – Inget
14/13
SHU: Dubbelt medlemskap SHU januari
15/13
Medlem: Anmälan uppfödare till SKK, info
16/13
SKK: Info från SKKs valberedning

17/13
18/13
Protokoll:
130117
130129

SKK: Icke hänvisning - Inget
SKK: Påminnelse ang utb.dag arbeta med avelsfrågor
LAK
Styrelseprotokoll
TMK
Styrelseprotokoll
Utställningskritiker Stockholm 121215 – 16 TTS, LAK, TMK
Utställningskritiker My Dog 130103 – 06 TTS, LAK, TMK

Utgående:
Utställningskritiker – Rasklubbar
13-01-23 SKK: Svar TM på SRD listan
13-01-30 SLU: Monika anmäld konferens
2/13
SKK: Information gällande icke hänvisning – Rasklubbar
5/13
SBK: Ny videoguide, Anmälan till tävling – Rasklubbar
6/13
SKK: Skks reseersättning 2013 – Rasklubbar
8/13
SBK: Angående tävlingsort i SBK tävling – Rasklubbar
9/13
SKK: Inbjudan SLU konferens – Rasklubbar, Monika
11/13
SKK: Inbjudan utbildning ordf. kassör, sekret. – Rasklubbar 8/3 sista dag
14/13
SHU: Dubbelt medlemskap SHU januari – SHU
Notering:
4/13
SKK: Remiss om SKKs grundregler – skicka in att vi tillstyrker
7/13
SKK: Remiss regelrevidering freestyle 30/4 sista dag – svara ingen åsikt
15/13
Anmälan uppfödare till SKK – Tas upp i rasklubb, sedan till SvKTR
16/13
SKK: Info från SKKs valberedning – svara som tidigare KF
Sekreteraren var på rasklubbskonferansen och rapporterade följande:
SKK jobbar vidare med rovdjurspolitiken och jaktlagar. Bra samarbete med
länsstyrelserna (finns 21 st), utom Skåne som är paragrafryttare, har förbjudit Shar Pei
bl.a. Problem med smuggelhundar, fn. frallor – ”tvättar valpar”, bättre pris på svenskreg.
Jobbar vidare med smällare – men ingen vill ta ansvar.
I november var det en generell domarkonferens med 250 domare, positivt.
SRD uppdateras, jobbar med NKU, målet nordiskt SRD.
Sverige var värd för – hund hälsa, med deltagare från 20 länder 120 deltagare. Nästa
blir i Tyskland.
SKK fyller 125 år 2014, vill att klubbarna funderar på hur vi kan medverka till detta. det
kommer att göras en skrift, blir fortsättning från 100 års jubileet och publiceras i
hundsport.
Medlemsantal – 3-4 x valpregistreringarna är bra. Se över rutiner för medlemsregistret –
SKK har märkt en markant ökning första åren som de tagit över ansvaret..
13/4 kampanj – skäll inte på hunden, Malmö, Stockholm och Göteborg
- öka hundägaransvaret, visa att SKK är en ansvarstagande organisation,
minimera inskränkningar och förbud i att äga hund. Kommer att gå ut till
klubbarna.
BPH målet var 1000 hundar 1:a året och det lyckades. Finns i dag 7 banor, men 10 nya
orter är planerade. 5 – 7/4 är det en utbildning för beskrivare. Ska vara exakt likadant i
hela landet.
AK- tog upp farorna med hanhundskastrering som kommit i ropet, minskad avelsbas,
gör avelsurval vid 8 v ålder etc. RAS revidering vart 5:e år.
AK sjösätter möjligheten att få artiklar att publicera under 2013, finnas på hemsidan
Hundregistret: är ett projekt på gång med NKU för ett gemensamt register. SKK har koll
på ca 70% av alla hundar som föds.
Regelrevidering blir 2015, klubbarna tänka på sitt ansvar.

SHU – hur ska vi värva kvar dessa ungdomar? Välkomnar representanter på sitt
årsmöte, ett sätt att knyta kontakt. Har många aktiva medlemmar.
AU
AU har inget att rapportera.
Domar- och utställningskommitté
Eskilstuna: Årets första utställning är avklarad med rekordanmälan. Har kommit positiv
feedback, vilket är tacksamt. Var 8 st på middagen som var trevlig. Bearded Collie är
med nästa år också, förslag är att ha en gemensam middag och föreläsning med båda
klubbarna, BC är intresserade. Moas föreläsning var uppskattad, bättre än förra årets.
Maria Johansson i norr vill gå CUA utbildningen. Beslutades: att hon får gå
utbildningen vid lämpligt tillfälle, SvKTR står för kostnaden.
Eva har spånat med Tibetansk Spaniel för samarbete.
Eva åker upp till utställningen i Skellefteå, orda ett medlemsmöte efter bedömningen.
Har haft kontakt med Outi, att det inte är någon som har hand om utställning i Skåne.
Intresse för utställningen finns, förslag att lägga ev. föreläsning med Moa i Skåne också
i SvKTR:s regi. Det har varit svårt med folk i Skåne, men intresse finns.
Tånga Hed 2015 – Tibetansk Spaniel har också sökt special samma helg, ev.
samarbete på gång.
SvKTR-Magasin
Manusstopp för nr 1 – 2/2013 är 10/2. hålla 100 gr i fortsättningen, detta blir ett svart/vitt
nummer.
Hemsidan
Ny webbmaster är hittad, det blir Jeanette Petersson som tar över efter Lisbeth. Lisbeth
finns med till en början.
Facebook
Har 1 108 vänner och uppdateras kontinuerligt. Lägga ut en påminnelse om
medlemsavgiften för 2013.
Lokalombud
Norra: Inget att rapportera.
Södra: Inget från Söder.
Västra: Inget att rapportera.
Östra: Saknar ombud.
Avel
1. Har skickat ut en länk till klubbarna avseende forskning som visar att tvångsmässigt
beteende hos hund kan ha genetisk orsak.
2, Har i mail till ordförande i TMK (1 feb) erbjudit mig att ha telefonmöte med
avelsansvarig & ordförande för att stötta i RAS arbetet - inget svar - så jag stöter inte på
igen utan tolkar det som att klubben klarar sig på egen hand.
3. Är anmäld till konferensen på Ultuna, men anmälde för sent till SKK konferens i
mars.
4. TTS har frågat om jag kan prata för dem i juni på Tånga Hed- jag tackade nej då jag
inte skall åka ner till Tånga Hed. Klubbarna via styrelsemötet måste informeras om att
jag jobbar vidare utanför styrelsen och att TTS gärna får återkomma om annat tillfälle
som kan fungera för dem.

Övriga aktiviteter
- Årsmötet: alla skickar in sina respektive rapporter till sekreteraren senast 1/2 så
att årsmöteshandlingarna kan färdigställas. Anna kan trycka upp dessa om de
kommer i god tid.
LAK
LAK har styrelsemöte 26 februari. Sofia Franzén har sammanställt webbtidningen som
kommer att skickas ut inom kort. Kerstin har gjort LAks del till magasinet nr 1-2 och sänt
till redaktören, 3 annonser från medlemmar.
LAKs utställningen som var planerad samma dag som SvKTR i Skellefteå, har flyttats
då man inte gillar lokalen, enligt Tyra. NU blir det den 19 maj i Sjulnäs hemma hos Jean
Häggkvist i hennes trädgård, Pernilla Hallgren, domare.
Tånga Hed: 2 juni domare Alan Carter UK. Vi har planen dagen efter SvKTR, vi har
även bokat en länga.
Blev en del turbulens angående paraplyet som Kerstin gav till domaren Yvonne
Canon, på SvKTR Eskilstuna. Gesten var bara för att visa vänlighet, en gåva från LAK.
Tilläggas kan att det inte var som avtackning för bedömning, vi har gjort så vid tidigare
tillfällen, en gåva i all vänlighet.
Årsmöteshandlingarna går nu runt för påskrift. Carina Johansson önskar dra tillbaka sin
motion från förra årets årsmöte angående uppfödar lista, motionen återremitterades till
styrelsen.
Avelskommittén har skickat sin verksamhetsberättelse som skall läggas till
handlingarna, så det vi saknar är valberedningens förslag samt revisorernas.
TTS
Har haft styrelsemöte 9/1, gått igenom motionerna till årsmötet. Nästa möte 27/2 ska då
ta upp skrivelse från medlem, skicka den sedan till SvKTR. Årsmöteshandlingarna är
nästan klara. Jobbar på inofficiella utställningarna 2 st, Hässleholm 18/5 domare BengtÅke Bogren, och 8/9 Öland. Kretsarna har lite promenader etc. Webbtidningen kommer
ut i mars. Det är tänkt att AK ska få till aktiviteter ihop med Tånga Hed.
TMK
Rullar på som vanligt. Diskuterat RAS – fick bakläxa av SKK, ska spalta upp de olika
områdena ordentligt. Nästa möte 5/3, allt klart för årsmötet.
Leif har gjort en skrivelse angående att TM alltid går som sista ras, vill i så fall
senarelägga veterinärbesiktningen. TMK har fått kort av Annmarie Thomassens
dödsbo.
§ 15 Omorganisation
Vissa smärre justeringar i texten skall göras, felskrivet angående medlemskapet,
justeras. Torbjörn skriver om. Beslutade att den sedan är klar att skicka till FK.
§ 16 Övriga frågor
- TMK som är en liten klubb har reagerat på kostnaden för Phonera, vill att vi tittar
på billigare alternativ.
- Medlemsvärvningen: Listan är klar och läggs ut på FB och hemsidan,
presentkorten delas ut på SvKTRs årsmöte.
• Remiss SKK grundregler
Alla har tittat igenom remissen, och det beslutades att vi tillstyrker den i sin helhet.
§ 17 Nästa möte

Telefonmöte 18/3 2013 kl. 19.00
§ 18 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ann Bonnevier
Justeras:

Justeras:

Torbjörn Skaar
Ordförande

Jane Otterud
Ledamot

