SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 130507
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
§ 28 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna, speciellt till de nya ledamöterna och förklarade
mötet öppnat.
§ 29 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet
Till justerare valdes Helene Åberg.
§ 30 Dagordningens godkännande
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 31 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna, även det konstituerade protokollet.
§ 32 Rapporter
Ordförandes rapport
Alla årsmöten är nu klara, glädjande har det gått lugnt till på alla. Den motion som
styrelsen lämna till årsmötet angående stadgeändring, gick igenom. Detta innebär att
rasklubbarna bör se över texten i sina stadgar, blir att ändra vad gäller medlemsavgift
bl.a. ordförande kolla med FK om dessa ändringar bara kan skrivas om i texten. Ser
fram mot ett bra och trevligt år..
Kassörens rapport
Ekonomi: På eget konto 102 282,69, på sparkonto: 20 610,00. Då är inte Vilsta och
tryckeriet bet på ca 9 100. Behörigheter till Tyra och Eva är på gång. Prel medlemmar
30 april: SvKTR 301, därav LAK 96, TMK 37, TTS 157. Förslag på att skaffa klubben ett
Visa kort, då bankerna är svårtillgängliga vad gäller kontanter för utställningarna,
kostnad 300 kr/år. Beslutades att skaffa ett sådant, som Eva förfogar över.
Sekreterarens rapport
Inkomna skrivelser:
36/13
SKK: Kommande utbildn. Under hösten 2013
37/13
SKK: Icke hänvisning - Inget
38/13
SKK: Förtydligande utländska domare prov
39/13
SKK: Info katalog för PC
40/13
SKK: Påminnelse delegat & motioner KF
41/13
SKK: Föredragningslista CS 2/13
42/13
SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 10 st – Inget
43/13
STOKK: Påm, ”Skäll inte på hunden”
44/13
SKK: Icke hänvisning - Inget
45/13
SHU: Dubbelt medlemskap SHU 31/3
46/13
Domare: Önskar utöka med raser

47/13
48/13
49/13
50/13
51/13
52/13
53/13
54/13
55/13
Protokoll:
13-02-26
13-02-27
13-03-16
13-03-19
13-03-27
13-03-16
13-03-05
13-04-14

SKK: Icke hänvisning - Inget
SKK: Icke hänvisning - Inget
SKK: Inbjudan grundutbildn. avelsfunktionärer
SBK: Ang. ekonomisk redovisning av tävling i SBK tävling
Domare: Önskar utöka med raser
SHU: Dubbelt medlemskap SHU 30/4
SKK: Icke hänvisning - Inget
SKK: Kallelse till KF 2013
SKK: Icke hänvisning

TTS
TMK

Styrelse
Styrelse

LAK
TTS
TTS
LAK
TTS
TTS
TMK
TMK

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll
Årsmötesprotokoll
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll
Konstituerat protokoll
Styrelseprotokoll
Konstituerat protokoll

Utställningskritiker Strängnäs 130309 – 10 TTS, LAK, TMK
Utställningskritiker STOKK 130330 – 31 TTS, LAK, TMK
Utställningskritiker Malmö 130323 – 24 TTS, LAK, TMK
Utgående:
Utställningskritiker – Rasklubbar
13-04-01 SKK: Anmälan KF
13-04-24 SKK: Ang anmälan uppfödare, se även notering
13-04-17 SKK: Rapporterat nya styrelsen
13-04-29 Rasklubbar, webb: ny styrelselista för SvKTR
13-05-07 SKK: Godkända domare öka rasregistret, Lisa Molin & Åsa Andersson
13-05-07 Domare: Skickat att rasklubbarna godkänt ökning raser
43/13
STOKK: Påm, ”Skäll inte på hunden” – Rasklubbar
45/13
SHU: Dubbelt medlemskap SHU 31/3 – SHU
46/13
Domare: Önskar utöka med raser - Rasklubbar
49/13
SKK: Inbjudan grundutbildn. avelsfunktionärer – Rasklubbar, Monika
51/13
Domare: Önskar utöka med raser - LAK
55/13
SKK: Icke hänvisning – LAK
52/13
SHU: Dubbelt medlemskap SHU 30/4 – SHU
Notering:
13-04-24 Anmälan är mottagen och SKK har beslutat att en blodtypning ska göras på
de hundar som anges i anmälan. SKK kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga
baserat på det svar som framkommer.
AU
AU har inget att rapportera.

Domar- och utställningskommitté
Skellefteå: Var mycket trevligt i Skellefteå. Det var 22 LA, 22 TT, 1 TM och 45 Shih Tzu
anmälda. Fick dispens för 90 hundar för domaren. Passade på att tacka av Maria
Sandgren för de åren hon ställt upp med utställningarna i norr.
Tånga Hed: Anmälningarna rullar in, hittills ca 60 anmälningar. Janne och Eva
förbereder angående domarnas inkvartering. Blir värdshuset i år, eftersom det andra är
fullt, matfrågan får lösas.
SvKTR-Magasin
För tillfället samlar Torbjörn in materialet till magasinet. Annons för Tibethund ska med
nu. Rasklubbarnas representanter skickar materialet till Torbjörn.
Hemsidan
Jeanette sköter hemsidan, snabb med att lägga ut. Be henne göra om sidan för
anmälan, då den innehåller onödiga uppgifter eftersom SvKTR nu har
katalogprogrammet, och blanketten gjordes för manuell hantering.
Facebook
Ingen rapport.
Lokalombud
Norra: Inget att rapportera.
Södra: Saknar ombud
Västra: Inget att rapportera.
Östra: Saknar ombud.
Avel
Från avelsansvarige kommer en kort rapport.
Bifogar filen i Powerpoint som jag visade på årsmötet från avelskonferensen, att skicka
ut till klubbarnas avelsansvariga för att kunna användas i arbetet med uppfödarna. TMK
verkar i förslag från SKK ingå i SRD tillsammans med de andra molossoida hundarna i
grupp 2. För TMs del nämns ögon i SRD. TMK har själva fått SKK text och förväntas
hantera informationen. Det är intressant då mig veterlingen problemet inte visats på
svenska utställningar överhuvudtaget och då SKK inte verkar ha lyssnat till SvKTRs
svar på första framställan. SRD för vems skull blir frågan från min sida.
För de av våra raser som har hälsoprogram via SKK. Här en länk till hur man gör då
man utvärderar om programmet har avsedd effekt.
http://www.skk.se/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/utvardering-avhalsoprogram/
Här finns exempel på hur man utvärderar PRA hos tax, AD hos Berner Sennen och HD
hos schäfer. Jag uppskattar om jag kan få namn och mailadress på avelsansvariga i
respektive klubb så vi kan kommunicera.
Övriga aktiviteter
Rasklubbskonferens: Intresse från rasklubbarna finns att ha en sådan i höst. Prel.
datum blir helgen 9-10 november. Rasklubbarna får komma med förslag om plats till
nästa styrelsemöte. Då kommer vi bl.a att diskutera och fastställa hur stadgeändringen
140101 påverkar klubbarna rent praktiskt vad gäller magasinet etc.
LAK
Årsmötet avklarat, lugnt och trevligt. Har inte haft något möte än efter årsmötet, det är
nästa vecka. På gång är utställningarna i Sjulnäs och Tånga Hed.

TTS
Verksamhetsåret har börjat bra. Aktiviteterna har varit välbesökta. Har haft en inoff
utställning med 280 anmälningar, och special i Hässleholm med ca 70 anmälningar.
Har haft problem med att komma in på telefonkenferensen för alla deltagare, krånglar
nästan varje gång, och övriga klubbar håller med. På FB har det startas en ny grupp
kallad Tibetansk Terrier i Sverige av en medlem i klubben.TTS styrelse har frågor om
denna sida. Risken är stor att denna FB-grupp förväxlas med TTS officiella FB-grupp
och att det som skrivs på sidan kommer från styrelsen, speciellt då det på sidorna
förekommer diverse listor och dylikt som finns på TTS officiella hemsida. SvKTR
hänvisar TTS att kontakta FK vad som gäller, men tycker inte det är ok.
Medlemsvärvare i klubben har ringt runt till de som var gåvomedlemmar 2012 och inte
betalt medlemsavgiften i år och kollat, nästan alla var positiva till kontakten och
påminnelsen.
TMK
Har haft första styrelsemötet efter årsmötet, diskuterat RAS och hälsoenkäten. Ska ha
ett arbetsmöte 20/5. det är endast några få som svarat på hälsoenkäten ännu. RAS var
bristfällig, det saknades några punkter och jobbar vidare med det. Leif är för tillfället sjuk
och om det drar ut på tiden måste en ny tidningsansvarig utses så länge, löst för tillfället
ändå. – telefonkonferensen hos Phonera är alldeles för dyr för TMK, som har en
ansträngd ekonomi. Helene undersöker alternativ, för alla klubbar är givetvis
intresserade av att sänka kostnaden, och återkommer.
§ 33 Årsmöte/Fullmäktige 2014
Fullmäktige är beslutat till helgen 29-30 mars 2014.
§ 34 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 35 Nästa möte
Telefonmöte 3/6 2013 kl. 19.00
§ 36 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ann Bonnevier
Justeras:

Justeras:

Torbjörn Skaar
Ordförande

Helene Åberg
Ledamot

