Møde for SPK`s racerepræsentanter i Borgerforeningens hu i Nyborg den 22. maj 2005
Mødet startede kl. 11.00.
SPK`s bestyrelse var repræsenteret ved formand, Bjarne Wohlfahrt, som lagde ud med at fortælle
om klubbens love, formål samt Retningslinierne for SPK`s Racerepræsentantskab. Hvad er tilladt /
ikke tilladt for en racerepræsentant.
Frokost
Efter frokosten berettede webmaster Georg Carlsen, om nye tiltag på - og via - SPK`s hjemmeside. I
denne forbindelse blev det oplyst, at bestyrelsen har besluttet, at gæstebøger samt racestyrede
debatfora ikke længere er tilladt på samtlige racehjemmesider under SPK..
Derudover blev det foreslået, at bestyrelsen skulle undersøge, hvad det vil koste SPK at indkøbe
racedata på samtlige klubbens racer hos DKK, således at disse kunne lægges ind på racesiderne.
I.flg. Presselovens retningslinier, er SPK`s ledelse ansvarshavende for klubbens hjemmeside, og
dermed også for de racehjemmesider, som ligger på denne, hvorfor webmaster Georg Carlsen styrer
adgangen og administrerer. Derfor opererer man med begreberne: Indenfor murene/Udenfor
murene.
På klubbens racesider kan ikke ligge:
Debatforum
Gæstebog
Annoncer for hvilke der kræves betaling i SPK
Hvalpeanvisning
Kenneler
Kommercielle links
Den side vi laver, skal i sin grundholdning indeholde SPK`s grundprincipper.
Webmaster sender nye e-mail adresser til klubben`s racesider i nærmeste fremtid.
Herefter blev der kaldt til gruppearbejde med efterfølgende fremlæggelse/debat.
Flere udtrykte håb, om en mere synlig, og aktiv spidshundeklub.
Styrkelse af klubben via medlemspleje - socialt samvær.
Der var rimelig bred enighed, om at SPK bør lave aktiviteter, samarbejde på tværs af de i klubben
repræsenterede racer - koordineret via klubbens racerepræsentanter med nødvendig hjælp og
opbakning fra SPK`s bestyrelse.

Hensigten med gruppearbejdet er b.la., at etablere et hold bestående af tre til fire racerepræsentanter
h.h.v. i Jylland, på Fyn og Sjælland samt på Bornholm - til at planlægge og arrangerer en årlig
Spidshundedag i nævnte landsdele med diverse aktiviteter for samtlige klubbens hunde samt deres
respektive familie, og på den måde medvirke til udbredelsen af kendskabet til de mange
spidshunderacer, som er repræsenteret i SPK.
Projektet kræver en del planlægning, koordinering, promovering i diverse lokale medier, masse
gode ideer samt praktisk arbejde på dagen.
I løbet af sommeren vil jeg tage kontakt til racerepræsentanter i samtlige landsdele m.h.p.opstart af
projekt Spidshundedag 2006. Har du/i allerede nu forslag til, hvor et sådant arrangement kan finde
sted i dit/jeres lokalområde samt ideer til aktiviteter, er du/i meget velkommen til at kontakte mig.
Mange venlige hilsner fra
Kirsten K. Frantzen
E-mail. kfrantzen@get2net.dk

