SPECIALKLUBBEN FÖR

PROTOKOLL 19 05 04 Nyköping

BEARDED COLLIE
STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE
Närvarande: Charlotte Laning Vrethammar, Irena Fransson, Leif Toftevall, Margareta Toftevall, Madeleine
Holmqvist, Charlott Sandberg, Liz Rudberg, Anna Leppäjoki
Anmält förhinder: Lennart Ericsson.
§ 11

Mötets öppnande
Ordförande Charlotte Laning Vrethammar hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 12

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 13

Val av justeringperson
Till justeringsperson valdes Anna Leppäjoki.

§ 14

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från 190227 godkändes och lades sedan till handlingarna. Beslut tas att vi
på prov laddar upp styrelseprotokollen i KIVRA.

§ 15

Redovisning av föregående åtgärdslista
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 16

Inkommande och utgående skrivelser
Mats Johansson domarförfrågan godkändes.
Charlotte Laning-Vrethammar anmäls till SKK:s presentation om HD-utredning.
Övriga inkommande skrivelser gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 17

AU-beslut
Inget AU-beslut är taget sedan förra mötet.

§ 18

Rapport från ordförande
Ordförande hälsade alla välkomna till styrelsen.
Ordförande påminner om SKKs policy gällande sociala medier som även kan användas som

riktlinjer för övrig kommunikation.
8 kullar med sammanlagt 46 valpar är registrerade i år, lite färre än i fjol vid samma tidpunkt då
respektive siffror var 11 kullar med 72 valpar.
Något fler hundar av vår ras är hd-röntgade i år än förra året och andelen A är något högre.
§ 19

Rapport från kassören
Klubben har 480 medlemmar för närvarande.

§ 20

Rapport från sektionerna
Utställning
Nya utställningskommittén består av Liz Rundberg (sammankallande,) Marie Ullatti, Mimmi
Halvarsson, Sophie Möller, Niclas Rundberg. Anita Håkansson. Leif Toftevall. Styrelsen
fastställde kommitténs sammansättning.
Diskussioner kring framtagning av katalog och PM.
Efteranmälningar till våra utställningar diskuterades. Styrelsen beslutar att ha två olika priser för
anmälningar fr o m 2020. Efteranmälningar tas endast emot en vecka efter anmälningstidens
utgång och kostar då 400 kr. Efter detta tas inga anmälningar emot.
Utställningarna 2019 i Piteå och Borås är färdigplanerade.
Kommittén söker utställningsplats i Skåne.
Utställningarna 2020 är i Hässleholm, Ransäter, Högbo.
Uppfödare
Avels- och uppfödarkommittén består som tidigare av Charlott Sandberg (sammankallande,)
Jenny Öhkvist, Anna Leppäjoki, Charlotte Laning-Vrethammar. Styrelsen fastställde kommitténs
sammansättning.
Planeringen inför raskonferensen till 5-6 oktober är i full gång.
Kommittén söker en föreläsare om ögonsjukdomar och söker bidrag från SKK för konferensen
och eventuellt även en föreläsare om rehabilitering och friskvård. Bidrag kan godkännas av SKK
var tredje år.
En hälsoenkät ska göras under året.
Aktivitet
Nya aktivitetskommittén består av Leif Toftevall (sammankallande,) Ann-Kristin Magnusson,
Ingela Lundin, Christina Andersson. Styrelsen fastställde kommitténs sammansättning.
Planering kring Mästerskapshelgen 20-21 juli fortskrider.

Distrikt
Distriktsansvarig är Anna Leppäjoki. Lågt intresse för distriktsaktiviteter. Uppmanas att som
uppfödare upplysa valpköpare om att distriktsombud finns. En Facebookgrupp för
distriktsombuden finns.
Web
Styrelsen beslutar att i högre grad använda swish för betalningar till klubben. I dagsläget
använder vi kassörens swishkonto vilket efter diskussion bedöms vara det enklaste och mest
ekonomiska sättet även fortsättningsvis.
Internetanmälan ska kunna göras via swish.
För att internetanmälan ska fungera behövs ett nytt program. Det kommer även kunna ha
funktionen ”Mina sidor” där bl a alla de egna hundarna kan finnas. Programmet kostar 1400 kr
vilket styrelsen beviljar.
PR-kommitteen
Den nyinrättade PR-kommittén består av Madeleine Holmqvist (sammankallande,) och Michael
Holmqvist.
Den huvudsakliga uppgiften för kommittén är att göra reklam för rasen och klubben.
Påminner om SBC:s instagramkonto som i dagläget har 139 följare på instagram. Användare är
välkomna att skicka bilder på sina hundar i vardagssituationer till kommittén.
Info
Infokommittén består f n endast av Lennart Ericsson. Fler medlemmar till sektionen efterlyses,
bl a behövs någon som samlar in information och artiklar till Skocken.
§ 21

Poängberäkning allroundbeardis
Kort diskussion om poängberäkning för allroundplaketterna. Ett förslag är att minska antalet
poäng för silver och guld med 1 p. Leif Toftevall tittar på det.

§ 22

SBC 50 år 2021
Förslag till domare för 2021 diskuterades.

§ 23

Domare 2020
Johan Andersson är klar för Ransäter. Övriga förslag diskuterades.

§ 24

Övriga frågor
Skänkta medlemskap diskuterades.
Påmindes om att varje sektion själv ansvarar för att information som ska ut på hemsidan eller i

Skocken skickas till webb- respektive infosektionen.
§ 25

Nästa möte
Telefonmöte onsdag 26 juni kl 19.00
Prel fysiskt möte 25/10 lördag, Nyköping.

§ 26

Mötet avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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