Referat fra bestyrelsesmødet den 8. maj 2005 i Vejle.
Til stede Georg Carlsen, Kirsten Frantzen, Vibeke Bødtger, Birte Jensen, Carl Jensen, Else
Palmquist, Bjarne Wohlfahrt og Bitten von Aspern.
Dagsorden:
1 Opfølgning generalforsamling
Pomeranian
Urafstemning
2 Økonomi
3 Racerepræsentant-dag
4 Året 2005
5 Blad
6 Hjemmeside
7 Forslag
Anita Martins (2 års medlemskab)
8 Evt.
Ad.1
Stemmesedler sendes til Bitten, der aftaler med Ann Adrian om en dag for optælling.
Lise-Lotte Jørgensen ønsker afstemning om Pomeranian skal flyttes til fællesklubben.
Der bliver udsendt stemmesedler.
Ad.2
Georg og Else samkører regnskab
Økonomi OK
Else gennemgik regnskabet.
SPK giver 200 kr. til aktivitet dag i Holbæk
Ad 3.
Den 22 – 5 afholdes der møde for racerepræsentanter i Nyborg.
Ad 4.
Kirsten Frantzen ønsker en fælles SPK dag med samarbejde og hygge på tværs af alle racerne,
bestyrelsen vil prøve i 2006 at lave en fælles dag og hele landet.
Ad 5.
Laila ønsker ikke at fortsætte med at lave blad. Bitten vil spørge Gitte Børgesen, om hun vil
overtage bladet. (Dette er i orden fra oktober nr.)
Ad 6
Undersøger de elektroniske muligheder der er for at al stof er i overensstemmelse med SPK’s love
og regler
SPK har det formelle og juridiske ansvar for alt hvad der ligger på SPK’s hjemmeside !

På hjemmesider ”Udenfor murene” er den pågældende webmaster ansvarlig. SPK kan ikke blande
sig. SPK’s navn må ikke anvendes ”udenfor murene”, uden forudgående tilladelse.
SPK stiller plads til rådighed for de enkelte racer på sin hjemmeside. Da SPK er ansvarlig, skal
SPK’s webmaster også have password til samtlige elementer, der indgår på racens sider
På racesiderne kan bringes racerelevant stof af enhver art, herunder links til ikke-kommercielle
sider af interesse for racen. Der må ikke placeres
•
•
•
•
•

Hvalpeannoncer – der henvises til SPK’s hvalpelisten
Genplaceringer- der henvises til SPK’s liste
Debatsider – der henvises til SPK’s race-debat-fora. Debatter, der ikke ønskes ført på SPK’s
debatfora, henvises til private hjemmesider ”udenfor murene”
Gæstebøger
Der må ikke placeres annoncer, for hvilke, der kræves betaling

Links fra andre hjemmesider, til sider på SPK’s hjemmeside er velkomne, såfremt siderne
overholder SPK’s love og formål.
Uønskede links vil blive fjernet med anvendelse af den til enhver tid gældende lovgivning
Overvågning af ”god tone” på debatforum står Georg og Kirsten F. for.
Ad 7.
Forslag om 2 årskontingent, dette er ikke muligt på gr. a. besparelsen vil være for lille i forhold til
administrations omkostninger, rabatten for lille. Forslaget kan ikke vedtages.
Ansøgning fra Frank Fuhlendorf om uddannelse til eksteriørdommer . Afslag
Bjarne laver brev til Frank med afslag.
Ad 8. Omplacering af hunde kan gøres, hvis ejer er medlem af SPK og hunden har stambog
godkendt af FCI.
Sponsor til udstillinger og blad, bestyrelsen vil undersøge mulighederne.
Klubfolder skal opfriskes ved nyt genoptryk.
Bestyrelsen ser på SPK reklameartikler næste gang.
Sundhedsudvalget skal sammesættes, bestyrelsen har udpeget nogle personer, Bitten forespørger om
de er intresseret. Samt sætte en dato for det første møde.
Næste møde den 23. oktober 2005 hos Kirsten Frantzen
Sekretær
Bitten von Aspern

Efter mødet: Kirsten Frantzen ønsker ikke at fortsætte med overvågning af „god tone" på klubbens
hjemmeside.

