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Protokoll: 1/2016
Datum: 2016-02-13
Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Anmäld frånvaro: Harrieth Sandberg (HS)
Susanne Lindberg (SL)
Linda Bolin Jämsborn (LJB)
Silvana Carlén (SC)
Helén Johansson (HJ)
Ulf Lind (UL)
Susanne Vähäniitty (SV)
Annelie Isaksson (AI) t.o.m. §12

§1

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 12.05.

§2

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3

Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Annelie Isaksson t.o.m. §12. Susanne Vähäniitty
fr.o.m. §13.

§4

AU beslut
Två stycken AU beslut tagna.
1. AU beslut om att RACC ska betala 15% av nettokostnaden för domarkonferensen.
2. Nya typstadgar är tagna och utskickade till rasklubbarna.
Beslut om att godkänna dessa AU beslut.

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 7/15 gicks igenom lades till handlingarna efter ändring av att
arbetshelgen den 20-21 februari ställdes in.

§6

Inkommande/utgående post
Inget speciellt under denna punkt.

§7

Ekonomisk rapport
- Ekonomin ser riktigt bra ut.
- Budgetkostnaden inför domarkonferensen finns idag på kontot.

§8

Medlemsansvarig
Alla klubbarna har skickat in sin medlemsredovisning samt medlemslistor. Endast en rasklubb
har inte skickat in sin medlemslista.

§9

Rapporter från styrelsen
Det planerade kursen i föreningsteknik blev inställd på grund av ALLDELES för få
anmälningar.
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§10

Kommittéer
- Avel
R.A.S. på Dogue de Bordeaux och Broholmer är inskickat igen till SKK för godkännande,
efter att ändringar är gjorda.
- Media/PR
- Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
- Numera finns även statistik på MH/BHP att finna på hemsidan.
- Utställningskommittén
Summering av utställningarna för 2015.
2016
- 2 domare är bokade till Åstorp. Kommer detta att behövas?
- Norje Boke där kommer PYS att tillfrågas om de kan ha caféteria då vi kommer att
vara kort med folk.
- Karlstad, finns ingen plats bokad ännu.
- Moheda inga domare klara till den inofficiella. Har någon förslag så meddela CN
detta.
2017
- RACC kommer inte att vara med i samarrangemanget i Kyrekekvarn.
- Karlstad, ingen plats och vi har samarrangemang med PYS. SV tar på sig att kolla
med Toto hallen om den kan hyras.
2018
- SBHK förlag till 2018 är utskickat till rasklubbarna, rasklubbarna ska meddela sina
förslag senast 25/2-2016 till CN.
- Praktiska arbetande boskapsvakare
- Inget speciellt förutom att det är klart att Länsstyrelsen har hand om dispens och
rådgivning när det gäller arbetande boskapsvaktare.
- Kommer att närvara vid Hushållningssällskapet i Jönköping, sista helgen i
augusti.
- Mentalitet
- Lugnt just nu. SV jobbar på med text om varför man som hundägare och
uppfödare ska göra ett BPH, tar hjälp av Helena Frögeli med texten.
- Planera in en föreläsning om Fördjupad Raskunskap med AI, våren 2017. AI
skriver ihop en text vad det handlar om. En föreläsning om BHP kommer det
också att vara samma dag. Dagen efter så är planen att det ska vara en
föreläsning om hälsa. Både medlemmar och icke medlemmar kommer att vara
välkomna.

§11

Rasklubbarna
- PYS vill flytta sitt årsmöte 2017 till den 1 eller 2 april. Beslut om att detta är okej.
- Bermhardinerna12/3, CN är närvarande för SBHK.
- KGBV 12/3, CN är närvarande från SBHK.
- MAS 19/3, AI är narvarande från SBHK.
- Mastiff 19/3, SL är närvarande för SBHK.
- SOK kommer att vid sitt årsmöte förslå att lägga klubben vilande. Kommer i så fall att gå
in i KGBV.
- Estrela 13/3, SC närvarar som revisor.
- Broholmer 20/3, CN närvarar för SBHK. En motion om att lägga klubben vilande finns.
- PM 20/2, CN närvarar för SBHK.
- Kuvasz 6/3, CN närvarar för SBHK. De har också skickat in en rapport angående
rapporteringskod A, ett bra jobb.
- SDBK har inte meddelat datum.
- PYS 19/3.
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Beslut om att skänka inteckningskort till rasklubbarna som priser till deras officiella
utställningar, 5 stycken. Skickas med utställningsväskan.
§12

Domarkonferensen
- Inbjudan till domarna utskickat. Ett tiotal domare har redan svarat.
- Kallelse utskickad till berörda rasklubbar om möte den 2 april gällande
domarkonferensen.
- Alla kompendier är ännu inte klara. Börjar bli bråttom.
- Ett beslut måste tas om hur mycket SBHK ska betala till de som kommer med sina
hundar. Ett förslag var att SBHK står för 4 bilar och max 30 mil/bil, resterande får
rasklubben stå för själva, Beslutade enligt förslaget.
- En fundering om vilka från SBHK ska vara på plats. CN närvarar och en som sköter
utbetalningar måste också vara på plats, samt ev. flera.
- SL kontaktar tryckeriet för offert på 50-100 stycken raskompendier på 11 raser, RACC
tillfrågas om de vill vara med.

§13

Övriga beslut
Inga övriga beslut.

§14

Styrelsemöten
Ordförande kallar till nytt telefonmöte i början av april.

§15

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§16

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 13.50.
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