Referat fra bestyrelsesmøde 29. maj 2011
Til stede: Linda Arleth, Georg Carlsen, Freddie Klindrup, Nete Helt-Hansen, Lisbeth Holm Gundesen
Afbud fra Pernille Strikert og Kim Bay
Referent: Lisbeth Holm Gundesen
Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra
sidste bestyrelsesmøde

Referat fra 10. april 2011 og referat fra 13. marts 2011 blev godkendt.

3. Orientering om indkommen
post/informationer
-

Laboklin

DNA test fra Laboklin er nu godkendt af DKK.

-

Västgötaspids

Ansøgning fra Västgötaspids blev behandlet, det blev besluttet at Freddy
sender afslag. Begrundelsen er, at lån/udlæg skal kunne ses være afviklet
indenfor indeværende regnskabsår.
Ansøgningen affødte en snak om, hvad SPK kan give tilskud til.
Hvad skal pengene bruges til – hvad kan gives der tilskud til. Det kan være
noget der går på tværs af racerne, sundhedsundersøgelser, forplejning til
gåture, forplejning under udstillinger/nye tiltag osv.
Skal vi give en pokal til BIS på udstillingerne, Linda undersøger hvad det vil
koste, og noget, der kan sættes i værk fra 1. januar 2012.
Der skal anskaffes en vandrepokal til årets par og årets veteran, Linda
fremskaffer.

4. Udstillinger i 2012
-

Udstilling 30/6-2012

På Bornholm, falder sammen med DKK’s udstilling, det blev besluttet at vi
vil forsøge at lave SPK udstilling den 30. juni på Bornholm. Vi er klar over
at det vil give underskud, men det er vi villige til, for også at ”ramme” dette
geografiske område. Freddy undersøger med dommer og DKK.

-

Udstillinger generelt

Der var en snak omkring DKK udstillinger generelt, at når DKK laver så
mange dobbeltudstillinger, skaber det problemer for både SPK, men også de
enkelte kredse under DKK.
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Georg udarbejder oplæg til fremsendelse til andre gruppe 5 hundeklubber,
således at der kan fremsendes et samlet brev til DKK, omkring
problematikken i forhold til DKK/dobbeltudstillinger og specialklubberne.
-

Fællesarrangement
Fuglebjerg

Per undersøger muligheden med Fuglebjerghallen, om at lave et fælles
arrangement om lørdagen med tilmelding via hundeweb.
Resten besluttes via mail hvis det kan lade sig gøre. Linda følger op på Per.

-

Fællesarrangement
juleudstilling Nyborg

Det blev besluttet at spisningen flettes ind inden de afsluttende
konkurrencer. Der laves fælles spisning i hallen i klubbens regi. SPK
afholder lotteri som altid, der henstilles til der ikke afholdes andre
sidestillede ting.
Dommere, der er pt. 3 dommere, vi afventer tilmeldinger før vi gør
yderligere.
Lisbeth kontakter hallen omkring mad.

-

Ringtræning for
begyndere

5. Mødet med racerepræsentanter

Ringtræning for nybegyndere, virkede til det gik rigtigt fint, det skal lægges
udenfor ringen fremover, så der undgås forvirring. Det tilsigtes at det
kommer med i PM fremover på de udendørs udstillinger.

Referatet fra racerepræsentantmødet er godkendt.
Ændringerne medtages til generalforsamlingen i 2012.
Dejligt fremmøde, men havde da været ønskværdigt at der havde været flere
deltagere, der var tilmeldt 14 deltagere.

-

Kritikker

Der var et ønske om at kritikker skannes ind og fremsendes til RR fremover,
men det kræver så også at DKK udstillings kritikker skal skannes ind.
Georg vil gerne påtage sig opgaven her og nu, men denne bestyrelse kan
ikke garantere for, hvad en eventuel ny bestyrelse vælger at gøre.
Georg hører Kim om, hvad det er for en skanner han har, og ellers er der
grønt lys for indkøb af skanner.
Lige nu sender DKK kritikker til formanden, de fremsendes efterfølgende til
Georg.

-

Registerlov

Svaret fra DKK er at det er op til bestyrelsen, hvad de enkelte specialklubber
gør.

-

Kritikker

Kritikker kan frit lægges på internettet, årshæfter må ikke indeholde navn på
ejer, såfremt de lægges frit på internettet. Georg sender beslutning ud til RR.

-

Resultatlister

På SPK’s hjemmeside fortsættes eksisterende praksis.
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-

Kommunikation til
medlemmer/Facebook,
Twitter mm

Der er kun én kommunikationsvej i SPK, og det er via de offentlige kanaler,
altså ikke Facebook og Twitter og des lige.
Offentlige kanaler er Spidshunden, SPK’s hjemmeside og racehjemmesider.
Såfremt man ønsker at kommunikere ud via Facebook/Twitter og des lige,
så må det bruges som supplement og ikke alene-kommunikation.
Georg formidler dette videre i samme information til RR.

6. Handlerkursus i efteråret
-

Det endelige regnskab
fra foråret

Det har givet et pænt overskud, og var en stor succes.

-

Handlerkursus efterår

Der planlægges et handlerkursus til oktober, men vi afventer svar fra Gerard
O’Shea – før endelig dato udmeldes.
Tilmelding til Linda og betaling skal foregå via Hundeweb.

7. Urafstemning Finsk Laphund

Forslag fra GF skal sendes ud:
Der udsendes stemmeseddel til medlemmerne af racen. Georg udsender
forslag/stemmesedler og de returneres til Lisbeth.

8. Aftale om kommende
bestyrelsesmøder

Forslag: 30. oktober 2011 kl. 11.00 hos Linda i Slagelse.

9. Eventuelt
-

Racefolder/hæfte

Der mangler noget input, Lisbeth og Georg forsøger at finde på noget.
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