SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 131119
Plats: Telefonmöte
Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Jan Andersson, Ann Bonnevier, Eva
Sederholm, Anita Vodopivec, Jane Edvinsson
Förhinder: Helene Åberg, Pernilla Hallgren
Adjungerad: Lena Larsman TTS
§ 66 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna, tackade för senast och förklarade mötet öppnat.
§ 67 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet
Till justerare valdes Jan Andersson.
§ 68 Dagordningens godkännande
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 69 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 70 Rapporter
Ordförandes rapport
Ordförande hade inget speciellt att rapportera. Tackade för en trevlig och givande
rasklubbskonferens, det är jättebra att träffas fysiskt. Upplös om att det inte blir några
adjungerade till SvKTRs styrelse nästa år, vilket rasklubbarna bör tänka på. 1/1 2014
gäller nya organisationen. Rasklubbarna skickar in sina stadgar före januari mötet.
Kassörens rapport
Ekonomi: På eget konto 55 240,11, på sparkonto: 20 610,00. Reseersättning betalas
ut för rasklubbskonferensen för SvKTRs ledamöter, reseräkning skickas till kassören.
Sekreterarens rapport
Inkomna skrivelser:
138/13
SBK: Inbjudan distriktskonferens rallylydnad
139/13
SKK: Icke hänvisning – Inget
140/13
SKK: Icke hänvisning – Inget
141/13
SKK: Åter hänvisning – Inget
142/13
TMK: Ändrad RAS
143/13
SKK: Åter hänvisning – Inget
144/13
SKK: Nyhetsbrev för uppfödare
145/13
SHU: Dubbelt medlemskap SHU 31/10
146/13
SKK: Icke hänvisning – Inget
147/13
SKK: Domare utöka rasregister, för att kunna söka till gruppallrounder
148/13
SKK: Inbjudan utb. Handledare vid ringsekr.utbildning
149/13
LAK: Ansökan officiell utställning 2016
Protokoll:
13-09-16 LAK
Styrelseprotokoll
Broschyr – Regler för handling
Utställningskritiker Askersund 130810-11 TTS, LAK, TMK

Utgående:
13-11-17
13-11-18
142/13
144/13
145/13
147/13

LAK: Avelsansvarigas synpunkter RAS
Rasklubbar, deltagare: Anteckningar Rasklubbskonferens 9 november
TMK: Ändrad RAS – Monika
SKK: Nyhetsbrev för uppfödare – Rasklubbar
SHU: Dubbelt medlemskap SHU 31/10 – Tyra
TMK: Domare utöka rasregister, för att kunna söka till gruppallrounder

Notering:
142/13
TMK: Ändrad RAS – Skickas till SKK
149/13
LAK: Ansökan officiell utställning 2016 – Beviljat, Eva tar med den
13-11-17 LAK: Avelsansvarigas synpunkter RAS – klart skicka SKK
AU
Ett AU beslut togs på rasklubbskonferensen angående fullmäktige. Beslutades att
fullmäktige hålls 20140329 kl. 13.00 på Vilsta, Eskilstuna. Styrelsen godkände AU
beslutet.
Domar- och utställningskommitté
Domarebyte klart till Eskilstuna i januari, Annika Ullveit-Moe ersätter Hans Almgren.
Utställningskommittén börjar ta form. Det kommer vid behov att rekryteras de som
behövs utöver. Kommittén kommer att bestå av: Eva, Ann, Pernilla och Marcus.
Jobbar vidare med att få till norrlandsutställningen, trots att det blir 2 stambokförda
utställningar samma dag.
SvKTR-Magasin
Magasinet går till tryck nästa vecka. STORT tack till Anna som har varit behjälplig med
tidningen. Kommer ett reportage från TibetHund bl.a, lite dåligt med material. Tidningen
blir ca 40 sidor totalt. Jan Hultman är tillfrågad som redaktör och har tacka ja till 2014
också. Togs beslut på rasklubbskonferensen att vi har ett gemensamt nr 1 2014,
därefter får frågan lyftas igen.
Hemsidan
Fungerar jättebra, Jeanette är snabb att lägga ut.
Facebook
Anna uppdaterar sidan. 1 194 vänner.
Avel
Har läst och reflekterat på RAS – LAKs revidering. Har lämnat några tips.
Övriga aktiviteter
Inget för närvarande.
LAK
Ingen närvarande att rapportera.
TTS
Inget nytt direkt rullar på som det ska. Västra kommer att ha en pälsvårdsträff, även en
träff att baka hundkex. Annandag jul har Janne och Marina ordnat en TT träff med
promenad, med glögg och pepparkakor och korvgrillning. Ett uppskattat initiativ.

TMK
Har bestäm att de ska ha egen tidning i fortsättningen, har varit i kontakt med tryckeri
och fått offert, samma som SvKTR använder. Har kommit fram till att det blir billigare.
Undrar angående telefonkonferens – Phonera är för dyrt. Har gjort klart RAS.
§ 71 Rasklubbskonferens 9 nov 2013
Var trevlig och givande. Anteckningar finns separat.
§ 72 Övriga frågor
- TMK kollar upp mer angående telefonkonferensen – freecall. Behövs mer exakt
vad t.ex egen samtalstaxa innebär, eftersom det finns olika aktörer på
marknaden, med olika lösningar.
- Värvningsjakten ligger kvar på TMKs hemsidan, ska bort. SvKTR hade den 2012
enbart, inget planerat för en liknande 2013. Ett tips är att rasklubbarna ordnar en
egen värvningsjakt.
- Sponsring: Royal Canin har sponsrat SvKTR, Eva söker sponsring även för
2014.
- Delegater till SvKTRs fullmäktige ska anmälas 6 veckor innan till SvKTR.
§ 73 Nästa möte
Telefonmöte 14/1 2014 kl. 19.00
§ 74 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Ann Bonnevier
Justeras:

Justeras:

Torbjörn Skaar
Ordförande

Jan Andersson
Ledamot

