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SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 220816
Plats: Telefonmöte
Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Ann Bonnevier, Anita Vodopivec, Annika
Ulltveit-Moe, Jean Häggkvist, Anna-Karin Laitamaa
Förhinder: Anna Friberg
Suppleanter: Marika Hümpfner, Marie Callert 

§ 49 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade därmed mötet öppnat.

§ 50 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet
Till justerare valdes Anita Vodopivec.

§ 51 Dagordningens godkännande
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 52 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 53 Rapporter
Ordförandes rapport
Hoppas alla haft en bra sommar. Går mot slutet av verksamhetsåret, då bara Tibethund
återstår. Ett ordförandemöte är bokat i september. Viktigt att börja tänka framåt inför
nästa år. Inget för övrigt.

Kassörens rapport
Ekonomi: På eget konto 109 555,13, på sparkonto: 450,95, på Tibethundkonto:
59,34. För betalning augusti, domarresa Piteå och stambokföring.

Sekreterarens rapport
Inkommande:
71/22 SKK: Spännande höst, utbildning
72/22 SKK: Nominering Hamiltonplakett, förtjänsttecken
73/22 Domare: Öka raser – (Anette Edlander)
74/22 SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 10 st – Ingen
75/22 SKK: FCI championat för juniorer & veteraner
76/22 LAK: Ansökan off. Utställning 2024

Protokoll:

Utgående:
SKK: Godkänt domare att utöka med våra raser
Domare: Vårt godkännande för utb. På våra raser
71/22 SKK: Spännande höst, utb. – Rasklubbar
72/22 SKK: Nominering Hamiltonplakett, förtjänsttecken – Rasklubba
73/22 Domare: Öka raser – Rasklubbar (Anette Edlander)

Notering:
76/22 LAK: Ansökan off. Utställning 2024 – diskutera på raslubbsmötet 19/9
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AU
AU har inte tagit något beslut.

Utställningskommitté
Domarkommitté består av: Torbjörn, Marie och Marika. 
Förslag att använda svenska domare som har våra 3 raser först och främst.
Diskuterade rasklubbars intresse att arrangera off. Utställning. Har varit uppe tidigare,
och det är samma inställning nu som tidigare. Det kommer att godkännas när det är
något speciellt tillfälle i klubben, jubileum och liknande, men inte bara för att. Det åligger
SvKTR att arrangera utställningar från SKK, och för att kunna fullfölja vårt uppdrag är
det nödvändigt att medlemmar anmäler till våra utställningar, så vi inte är tvingade av
ekonomiska skäl att lägga ner den verksamheten.
SvKTR godkända utställningar 2022:
Piteå 15/7: Lågt deltagande, men trevligt. Domaren blev dyr, så det kommer gå back. 
TibetHund 50 år 1/10: Domare: TT: Paul Stanton, LA & TM: Frode Jevne. Rullar på,
möte 31/8. Marika kollar med våra sponsorer. Eva behöver kritiklappar och nr lappar,
behövs ringband också.

SvKTR godkända utställningar 2023:
Hässleholm 14/5, Piteå 14/7: domare: Carina Andersson Rapp, Eskilstuna 23/9. Ev.
Inoff på hösten/vintern. Länsklubben är återigen flyttad från Haparanda till Piteå i juli.

SvKTR planerade utställningar 2024:
Vi får klura vidare till nästa möte på ”Hässleholm”, då det blir ett samarrangemang i
Blekinge år 2024. Kan ev följa med. Prel Kristi himmelsfärd.
Piteå 24/5 kväll, Domare: Uschi Eisner.
Tånga Hed 24/8: Planen fortgår. Vi kommer att ansöka denna.
Rasklubbarna utser 2 representanter var till kommittén.

Inteckningskort: Pga pandemin har utställningarna ställts in, så styrelsen Beslutade
att förlänga utdelade inteckningskort enligt: utdelade 2018 gäller tom 31/12 2022,
utdelade 2019 gäller till 31/12 2023, utdelade 2021 gäller som vanligt 2 år från
utdelande.

SvKTR Hemsida
Fungera väldigt bra. Tyvärr behöver vi hitta en ny webbmaster, så förslag mottages
gärna. 

Facebook
Fungerar bra.

Avel
Inget klart än inför hösten. Är rasklubbarna intresserade av en träff? Till en början ordna
med webbmöte. Annika, Anna och Marika spånar ihop något bra, blir ett informativt
möte till en början.

Rasklubbar
Nästa möte blir 19/9.
TTS: Börjat med uppdatering av RAS.
SvTMK: Inget.  
LAK: Torbjörn haft kontakt med den nya ordföranden.
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§ 54 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 55 Nästa möte
Telefonmöte 20/9 2022 kl. 19.15

§ 56 Mötet avslutas
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ann Bonnevier

Justeras: Justeras:

Torbjörn Skaar Anita Vodopivec
Ordförande Ledamot
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