SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 141021
Plats: Telefonmöte
Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Eva Sederholm, Ann Bonnevier, Anita
Vodopivec, Pernilla Hallgren, Markus Gisslén, Annika Ulltveit-Moe
Suppleanter: Anna Björk, Jeanette Jarnesand
Förhinder:
§ 56 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 57 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet
Till justerare valdes Anita Vodopivec.
§ 58 Dagordningens godkännande
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 59 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 60 Rapporter
Ordförandes rapport
Rasklubbskonferensen var trevlig, och det var mycket positivt att Tibetansk Spaniel och
Shih Tzu var med. I februari är det ordförandekonferens. Det verkar ha varit lugnt i LAK,
har bara fått ett brev. Tibethund flöt på bra, och nu inväntar vi resultatet därifrån.
Kassörens rapport
Ekonomi: På eget konto 37 036,03, på sparkonto: 23 976,40.
Hallhyra för Skellefteå ska betalas, litet frågetecken där eftersom LAK är specad.
Inväntar redovisningen för Tibethund, sedan är det nog inte så mycket kvar på året
förutom att få klart resultatet för utställningarna.
Sekreterarens rapport
Inkomna skrivelser:
104/14
Domarförfrågan Christina Daniels, utöka raser
105/14
Medlem: Ang text hemsida gällande medlemskap
106/14
SKK: CS protokoll nr 4/14
107/14
SLU: Forskningsnyheter 5/14
108/14
SKK: Frågor om utst.verksamhet svar sen 8/11
109/14
SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 1 st – LAK
110/14
SKK: FCI Judge Directory, fungerar igen
111/14
SHU: Dubbelt medlemskap SHU 30/9
112/14
SLU: Forskningsnyheter 6/14
113/14
SKK: Ansökan utställning 2017 sen 28/2-15
114/14
SKK: Åter hänvisning – Inget
115/14
SKK: Motioner till KF 2015 sen 31/3-15
116/14
SKK: Temautbildning avelsfunktionärer mars-15
117/14
SKK: Info om DNA tester SKK/AK
118/14
SKK: Nyheter från SKK/utst.komm oktober-14

119/14
120/14
121/14

SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 10 st – Inget
SKK: Inbjudan specialklubbskonferens 7-8/2 2015
SKK: Icke hänvisning – Inget

Protokoll:
14-09-15
14-08-18

TMK
LAK

Utgående:
14-09-25
14-09-30
14-09-17
104/14
107/14
108/14
109/14
110/14
111/14
112/14
115/14
116/14
117/14
118/14

SKK: DN anmälan
Rasklubbar, hemsida: Ny text ang medlemskap för publicering
Revisorer: Resultat & Balansrapport per 140630
Domarförfrågan Christina Daniels, utöka raser – Alla rasklubbar
SLU: Forskningsnyheter 5/14 – Rasklubbar
SKK: Frågor om utst.verksamhet svar sen 8/11 – Rasklubbar
SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 1 st – LAK
SKK: FCI Judge Directory, fungerar igen – Rasklubbar
SHU: Dubbelt medlemskap SHU 30/9 – Tyra
SLU: Forskningsnyheter 6/14 – Rasklubbar
SKK: Motioner till KF 2015 sen 31/3-15 – Rasklubbar
SKK: Temautbildning avelsfunktionärer mars-15 – Rasklubbar
SKK: Info om DNA tester SKK/AK – Rasklubbar
SKK: Nyheter från SKK/utst.komm oktober-14 – Rasklubbar

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll OBS! Publiceras ej!

Notering:
115/14
SKK: Motioner till KF 2015 sen 31/3-15 – Förslag från rasklubbarna till
SvKTR senast 15/2-2015. Diskuterade att lämna motion angående att
klubbarna ska ha förtur i DN om en anmälan görs, mer hjälp och stöd av
SKK vid konflikter.
14-09-25 DN anmälan, har kommit tillbaka för justeringar. Sekreteraren fått uppdrag
att kontakta för hjälp hur den ska utformas, så den blir korrekt.
AU
AU har inget att rapportera.
Domar- och utställningskommitté
TM och LA domare är inte klart till Tibethund, annars klart för 2015. Inväntar lite övriga
klubbar för samarbete. Kontakta TS och ST och se var vi kan ha samarrangemang.
Tyvärr har det visat sig att flerhundsrabatten slagit fel på Tibethund. Beslutades att
höja priset för veteran och att de ingår i rabatten. Annonser med i julmagasinet.
SvKTR-Magasin
På konferensen beslutades att lägga ner magasinet 2015, så julnumret är det sista
som ges ut, sedan ligger det på respektive rasklubb att ha klubbtidning. Intresset har
varit dåligt att skicka in material till tidningen, därför läggs den ner. Annonser från TT
skickas direkt till Anna, då TTS inte har del i SvKTR magasin. Skriva på fb och
hemsidan angående annonseringen, så hoppas vi att vi får ett fantastiskt sista nummer.
Hemsidan
Fungerar jättebra som vanligt. Annonsera efter ny webbmaster från årsskiftet.
Facebook
Har i dag 1 303 vänner och hålls uppdaterad.

Avel
Pernilla har varit på avelskonferens, som var mycket bra. Mycket handlade om RAS och
genetik, DNA tester var uppe, problemet med DNA är att alla fn inte har användning av
det. Föreslår att SvKTR har en avelskommitté, med representanter från rasklubbarna,
så att SvKTR som har rasansvaret hålls uppdaterad. Planerar en avelskonferens nästa
år, tillskriver avelsråden om intresse för kommitté och konferens.
§ 61 Rasklubbskonferens 5/10
Konferensen var mycket lyckad. Mycket trevligt och positivt att vi fick med Tibetansk
Spaniel och Shih Tzu representanter, dock saknade vi TMK och TTS, men Gunilla
Albrigtsen ryckte in för TTS. Alla var positiva till att hitta bra samarbete på alla fronter,
inte bara utställningar, även föreläsningar etc. Vi kan med fördel bjuda in alla klubbarna,
och även annonsera hos varandra. De har samma problem som vi, med svikande
medlemmar, och svårt att rekrytera funktionärer etc. Det stora gemensamma problemet
är att hålla liv i aktiviteter i norr, men med samarbete mellan alla Tibetanska raser så ser
det ljusare ut, vi behöver varandra. Utställningsansvariga i alla tre specialklubbarna
håller kontakt, för att se om det går att få ihop datum till t.ex Tånga Hed för en
gemensam helg/dag.
På konferensen kom vi fram till att lägga ner SvKTR magasin 2015. Beslutades att
SvKTR säger upp avtalet med SHU från 1/1 2015, då vi inte har några egna
medlemmar. Det blir upp till rasklubbarna att teckna avtal med SHU för sina ungdomar.
Konstaterade att det hade varit lämpligt att rasklubbarnas delegater till fullmäktige
deltagit, för att ta till vara på rasklubbens intresse. Beslutade att göra en
arbetsbeskrivning för delegat, Torbjörn skissar innehållet.
§ 62 Övriga frågor
- SvKTRs fullmäktige 21-22 mars 2015. Klargörande av datum: motioner till SvKTR
senast 6 februari, anmälan delegater till SvKTR senast 6 februari, från
rasklubbarna.
§ 63 Nästa möte
Telefonmöte 25/11 2014 kl. 19.00
§ 64 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ann Bonnevier
Justeras:

Justeras:

Torbjörn Skaar
Ordförande

Anita Vodopivec
Ledamot

