SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 130603
Plats: Telefonmöte
Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Jan Andersson, Ann Bonnevier, Eva
Sederholm, Helene Åberg, Anita Vodopivec, Pernilla Hallgren
Förhinder: Jane Edvinsson
Adjungerad: Lena Larsman TTS
§ 37 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.
§ 38 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet
Till justerare valdes Anita Vodopivec.
§ 39 Dagordningens godkännande
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 40 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna, även årsmötesprotokollet.
§ 41 Rapporter
Ordförandes rapport
Har kollat med FK, Pär-Inge, angående rasklubbarnas stadgeförändring i och med att
SvKTR byter stadgar. Rasklubbarna behöver endast ta upp det på nästa års årsmöte,
behövs inget extra då det endast är en textförändring angående medlemsskap.
Kassörens rapport
Ekonomi: På eget konto 110 825,39, på sparkonto: 20 610,00.
Sekreterarens rapport
Inkomna skrivelser:
56/13
SKK: Ang Forskningsprojekt kennel hosta – Rasklubbar, Monika
57/13
SKK: Icke hänvisning - Inget
58/13
SKK: FCI Judges Directory – Eva
59/13
SBK: Betalningssätt i SBK Tävling
60/13
SKK: Medlemsfråga
61/13
RETO KennelClub: Double Dogshow – Rasklubbar
62/13
SBK: Ang Storlek på apporter i lydnad
63/13
SBK: Utökad support i SBK Tävling
64/13
SKK: Åter hänvisning – Inget
65/13
SKK: Frågor och svar från juridiska – Rasklubbar, Avelsråd
66/13
SKK: Föredragningslista CS 3/13
67/13
SKK: Åter hänvisning – Inget
68/13
SKK: Hjälp för utskick av hälsoenkäter – Rasklubbar, Avelsråd
Protokoll:
13-04-14 LAK
Årsmötesprotokoll
13-05-06 TTS
Styrelseprotokoll
13-05-08 TTS
Extra Styreseprotokoll
13-05-06 TMK
Styrelseprotokoll

13-05-20
Utgående:
13-05-08
13-05-14
13-05-16
56/13
61/13
65/13
68/13
Notering:

TMK

Arbetsmöte

Avelsråd i klubbarna: Sammandrag från avelskonferensen
SKK: Ny ansökan fond för TTS räkning
SKK: Svar medlemsfråga
SKK: Ang Forskningsprojekt kennel hosta – Rasklubbar, Monika
RETO KennelClub: Double Dogshow – Rasklubbar
SKK: Frågor och svar från juridiska – Rasklubbar, Avelsråd, Hemsida
SKK: Hjälp för utskick av hälsoenkäter – Rasklubbar, Avelsråd

AU
AU har inget att rapportera.
Domar- och utställningskommitté
Skellefteå: Tyckte hallen fungerade bra. Ska titta på om orten behöver flyttas, med
tanke på var det finns folk som kan anordna utställningen.
Tånga Hed: Totalt 107 hundar, med 11 Mastiffer, 22 Lhasor och 77 Tib.Terrier. Nöjda
domare som tyckte det var trevligt. Allt fungerade som det skulle. Jättestort tack till
Janne och Marina som lägger ner så mycket arbete med att ordna allt!
SvKTR-Magasin
Anki är redaktör för TTS, Leif är på benen igen för TMK. Tidningen är på väg till
tryckeriet nu.
Hemsidan
Resultat ligger ute på hemsidan.
Facebook
Ingen rapport.
Lokalombud
Norra: Inget att rapportera.
Södra: Saknar ombud
Västra: Inget att rapportera.
Östra: Saknar ombud.
Avel
Inget att rapportera.
Övriga aktiviteter
Inget för närvarande.
LAK
Är intresserade av rasklubbskonferensen, ser det som positivt. Har haft utställningar i
Sjulnäs och Tånga Hed, 13 hundar i Sjulnäs och 31 i Tånga Hed.
31/8 är det officiell utställning i Köping, och 21/9 en inoff i norrland. Trevlig stämning i
styrelsen.
TTS
Positivt beslut angående Tibbelistan 31/5. Tånga Hed bra med anmälningar och trevligt,
allt lugnt och skönt. Rasklubbskonferensen är positiv, har tagit upp förslag på plats. Har

nästa möte i juli. Avvaktar besked angående sökta fondmedel. Saknar medlemslista, var
länge sedan sist det kom en ny.
TMK
Skellefteå: 1 TM anmäld.
Tånga Hed: Var bra som vanligt, men blev störda av lotteridragningen, under deras
bedömning. Ska ha fortsatt arbetsmöte angående RAS i juni. Det årliga TM lägret blir i
Karlsborg med Ciny Pettersson som domare, helgen 31/8 – 1/9.
§ 42 Årsmöte/Fullmäktige 2014
Försöka hitta en gemensam plats som fungerar för alla. Ta upp mer angående
fullmäktige på rasklubbskonferensen i höst. Varje klubb betalar för sin/sina delegater till
FM. rasklubbarna får inkomma med info om delegater.
§43 Rasklubbskonferens nov 2013
Upplägget blir som tidigare, nytt att ta upp blir förändringarna med SvKTRs nya stadgar
och vad som praktiskt ska ske framöver, med bl.a tidningen. Diskutera detta så det kan
tas beslut innan årsskiftet och de nya stadgarna träder i kraft.
§44 Övriga frågor
- Janne tog upp att det saknas engagemang att hjälpa till något från LAK:s sida i Tånga
Hed. Det är rätt många där redan på fredagen, och inte någon frågar ens om dom ska
hjälpa till. Tråkigt/dåligt eftersom LAK har allt klappat och klart inför sin utställning på
söndagen, att engagemanget är så lågt. Alla tillhör ju SvKTR.
Konstaterade att det behöver tillsättas en kommitté för Tånga Hed med representanter
från alla klubbar som gärna bor i området. Det har visat sig att det inte är någon idé att
ha egen servering om Tånga själva har öppet, det går inte ihop då.
- Angående telefonkonferens: Helene kollar upp vad som finns för alternativ och
återkommer. ALLA måste då läsa och återkomma med synpunkter.
§ 45 Nästa möte
Telefonmöte 6/8 2013 kl. 19.00
§ 46 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ann Bonnevier
Justeras:

Justeras:

Torbjörn Skaar
Ordförande

Anita Vodopivec
Ledamot

