Protokoll fört vid SKVs styrelsemöte 18-09-09, Tidan
Närvarande: Erik Stenkvist, Lill Johansson, Anita Whitmarsh, Elina Sandqvist (via datalänk),
Susanne Hedelius, Gunilla Björkman, Marianne Larsson. Suppleanter: Jonna Kanerva, Mats
Berglind. Anmäld frånvaro: Louise Wind och Jan Helgesson
§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Val av justeringsperson.
Susanne Hedelius
§3 Fastställande av dagordning.
§4 Avelskommitténs arbete - Jenny och Kim adjungerades
I arbetet med att avlägsna PRA i rasen kan vi i nuläget inte använda DNA test, då vi inte vill
riskera den genetiska variationen i vår ras. Avelskommittéen har dragit tillbaka
dispensansökan hos Jordbruksverket.
Jordbruksverket, genetiker och medlemmarna måste vara överens i denna fråga.
Åtgärdsprogrammet skall presenters på medlemsmöte och sedan godkännas av SKK och
föredras och godkännas på vårt årsmöte. Parallellt med detta ska en dispensansökan skickas
till Jordbruksverket.
§5 Föregående protokoll godkändes.
§6 Beskrivningskommitténs arbete.
Examination av beskrivare ska göras av en exteriör domare och en erfaren beskrivare. Karin
Jonstad tillfrågas och Anita Withmarsh är föreslagen. (Anita Withmarsh och Elina Sandqvist
är ej med i beslut i denna fråga)I
I Finland bör två beskrivare utföra examinationen.
§7 Aktivitetskommitténs arbete .
Till utställningen i Stockholm, Hundmässan, är det klart med montern och personal till
densamma.
Göteborg, My Dog, Isabell Skarhall, Jerry och Cristina L Bengtsson ska arbeta med montern.
Det är svårt att få till lydnads och rallylydnads tävlingar i klubbens regi då intresset att
anordna dessa saknas i klubben.
§8 Utställningskommittéens arbete.
I klubben finns det tre Suor, ( SUA) Annethe Andersson, Gunnel Alsterbrink och Lasse
Österlund.
Efter Moa Perssons agerande på My Dog 2018 så är hon inte examinator för vår ras längre.
Huvudutställningen 2019 hålls på Tånga Hed den30 maj.
§9 Vallanlagskommittéens arbete.
Flera vallanlagstester har hållits under året.

§10 Klubbens ekonomi.
Klubbens ekonomi ligger på en mycket god nivå.
SKVs styrelsemöte 2018-09-09, forts.
§11 Hemsida, tidning, årsbok.
Hemsidan fungerar väl och uppdateras regelbundet.
Tidningen, vår så duktiga tidningsredaktör, Gunnel Sandqvist, har avsagt sig uppdraget som
redaktör. Så mötet diskuterade hur man ska gå vidare med arbetet kring vår klubbtidning.
Ev kan man ta in en extern formgivare till tidningen och att någon/några ansvarar för
innehållet.
Om någon i klubben känner extra för denna uppgift så är det bara att höra av sig till
styrelsen.
Årsboken, Annethe Andersson och Ewa Sundin arbetar vidare med årsboken.
§12 Kommande möten 17/11 eller 18/11, 2/2 2019 och årsmöte 23/3 2019.
§13 Övriga frågor
Styrelsen ska gå igenom arbetsbeskrivning för de olika kommittéerna.
§14 Mötet avslutas.
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