SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 140218
Plats: Telefonmöte
Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Ann Bonnevier, Eva Sederholm, Jane
Edvinsson, Anita Vodopivec,
Förhinder: Jan Andersson, Helene Åberg, Pernilla Hallgren
Adjungerad: Lena Larsman TTS, Annika Ulltveit-Moe ersatte Pernilla Hallgren
§ 10 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.
Förklarade att det var rätt viktigt att LAK fanns representerat inför fullmäktige, därför har
Annika ersatt Pernilla.
§ 11 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet
Till justerare valdes Anita Vodopivec.
§ 12 Dagordningens godkännande
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 13 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 14 Rapporter
Ordförandes rapport
Ordförande hade inget speciellt att rapportera. Ser fram mot klubbarnas årsmöten och
hoppas de genomförs i bra anda, för rasernas bästa.
Kassörens rapport
Ekonomi: På eget konto 20 942,50, på sparkonto: 23 316,40. Vilsta är betald, men ska
nog faktureras delad hyra. Stambokföringsavgift ca 1500 kr ska betalas. 1 julannons är
obetald.
Lite felaktiga medlemsavgifter har kommit. Resa för domare Skellefteå är betald, och
även domare Tånga Hed. Räkenskaperna är skickade till revisorn.
Sekreterarens rapport
Inkomna skrivelser:
1/14
SKK: Redovisning av medlemmar 2013
2/14
SKK: Icke hänvisning – Inget
3/14
ÖLKK: Inbjudan genetikföreläsning
4/14
SKK: BPH – annonser till webb och tidningar
5/14
SKK: Icke hänvisning – Inget
6/14
SHU: Dubbelt medlemskap SHU 31/1
7/14
SKK: Icke hänvisning – Inget
8/14
SKK: Uppdaterat: Nat. Dopingreglemente hund
9/14
SKK: Nytt FCI-arvode för domare
10/14
SBK: Ansökningstider för agilitytävlingar
11/14
MGEvent: Hjälp med utställningar
12/14
Sv Schweisshundkl: Viltspårvecka
13/14
SKK: Infomaterial till utställningskataloger
14/14
SKK: Info angående inrapportering ny styrelse
15/14
SKK: Icke hänvisning – Inget

Protokoll:
Utgående:
14-02-06
14-02-06
14-02-06
3/14
4/14
6/14
8/14
9/14
11/14
12/14
14/14

SKK: Svar domarförfrågan utöka ras Jens Myrman
Jens Myrman: Svar utökning av ras
SKK: Medlemsstatistik 2013
ÖLKK: Inbjudan genetikföreläsning – Rasklubbar, Monika
SKK: BPH – annonser till webb och tidningar – Rasklubbar, Webb
SHU: Dubbelt medlemskap SHU 31/1 – Tyra
SKK: Uppdaterat: Nat. Dopingreglemente hund – Raskl., Webb, Styrelse
SKK: Nytt FCI-arvode för domare – Eva, Rasklubbar
MGEvent: Hjälp med utställningar – Rasklubbar
Sv Schweisshundkl: Viltspårvecka – Rasklubbar
SKK: Info angående inrapportering ny styrelse – Rasklubbar

Notering:
AU
AU har inget att rapportera.
Domar- och utställningskommitté
Eskilstuna är avklarad, ekonomin är på gång. Domarkommittén ska ha möte på torsdag
kväll. Domarpresentationer har kommit, ska översättas för att komma med i magasinet.
Det blir en extra övernattning för domaren till Skellefteå, gick inte att flyga upp direkt.
SvKTR-Magasin
Magasinet nr 1/2014 är nästan klart. I detta nummer är alla rasklubbar med, som
tidigare år, och alla delar på kostnaden för sina sidor. Från nr 2 är inte TTS med.
Beslutade att för 2014 kommer magasinet att vara 4 nummer, och från nr 2 är LAK och
TMK med och delar tidningen, medan TTS har beslutat ha egen till sina medlemmar.
Hemsidan
Fungerar jättebra, Jeanette är snabb att lägga ut. Fortsätter att vara webbmaster även
2014.
Facebook
Anna uppdaterar sidan, 1 214vänner.
Avel
Inget att rapportera.
LAK
Jobbar mot samma mål i styrelsen, fungerar bra. Har SvKTRs fulla stöd. Har en del
planer inför framtiden. Årsmöteshandlingarna är klara. Planerar ett uppfödarmöte i
samband med Solvalla, men det är ännu inte klart.
TTS
Jobbar inför årsmötet. Har en inofficiell utställning på gång. Har haft en anatomi och
bedömningskurs med Moa Persson som var väldigt lyckad, 18 st deltog. Är tänkt att ha
liknande till hösten också. Ska ha en uppfödarträff i samband med Tånga Hed, har
också en utställning på söndagen.

TMK
Har inte så mycket att rapportera. Har beslutat att dom vill ha gemensam tidning.
Lyfte frågan igen angående domare som TMK sagt nej till, oförändrat svar.
§ 15 Fullmäktige
Fråga att lyfta på fullmäktige är hur vi gör med hedersmedlemmar, SHU och nuvarande
ytterligare rasklubbs medlemmar. Avgift från rasklubbarna 2015 till SvKTR ska också
tas upp. Tanken är att ha en rasklubbskonferens i höst igen, där kan frågor till
fullmäktige diskuteras. SvKTR kommer inte stå för hela kostnaderna för konferensen,
utan det kommer att fördelas på klubbarna. Beslutade att bjuda på fika på fullmäktige.
§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 17 Nästa möte
Det blir fullmäktige, där bestäms nästa styrelsemöte.
§ 18 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ann Bonnevier
Justeras:

Justeras:
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