
Referat medieudvalgsmøde d. 07-01-23 
 

Mødet afholdes uden forudbestemt dagsorden. 

Referent: Flemming Emanuelsen Nedza 

Til stede: Kiki Giesmann og Flemming Emanuelsen Nedza 

 

Billedgallerier: 
Der bør være mulighed for fællesgalleri i klubben som vi har aftalt det med UpTime – situationsbilleder fra 

klubbens arrangementer mm. 

Det besluttes at Spørge uptime om det er muligt at lave en knap på udvalgssiderne/racesidernes lille 

minigalleri som fører ind i et særskilt billedarkiv med samme udformning som klubbens generelle galleri. 

 

Om os siden: 
Der udarbejdes udkast til ”Om os” siden til fremsendelse til UpTime. Og udvælges billeder til samme. 

Der skal udarbejdes organisationsdiagram – det aftales at Flemming laver en skitse og sender til en der kan 

stå for det grafiske.  

Måske der bør stå noget om klubbens værdier? Vi foreslår at der evt. udarbejdes mission – vision – og 

værdier, og der laves diagram herover til ”Om os” siden. Eksempel: https://www.dansk-terrier-

klub.dk/side.asp?ID=21317  

Stregtegninger 
Der mangler 4 stregtegninger til raceoversigten, de eksisterende kommer fra hundeweb, men de har heller 

ikke på de 4 racer, Yakutskaya Laika har vi fundet en passende i FCI racestandard. Vi forsøger at få en 

ekstern til at undersøge muligheder for at få lavet de 3 resterende stregtegninger.  

Knapper i racesidemenuer: 
Der brainstormes på de menupunkter som skal være på de enkelte racesider: 

Kiki renskriver layoutet herfor og sender til Flemming. 

Klubchampion og kennelannonce formularer 
UpTime har spurgt hvem der er modtager af ovenstående. 

- Champion formularen skal til: Sekretaer@spidshundeklubben.dk 

- Kennelannonce formularen skal sendes mail til kartotek@spidshundeklubben.dk (kartotek sender 

videre til racerep. Eller anden ansvarlig for opdatering af racesiden). 

o Vi ønsker at få afklaret hvordan kennelannoncer publiceres på siden (er det via 

godkendelse af indtastede oplysninger eller manuel indtastning?) 
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Conventus: 
Det vurderes ikke at yderligere conventus integration er vigtigt ifht. Lanceringen på nuværende tidspunkt, 

men i stedet er ”nice-to-have” som vi arbejder videre med, sammen med UpTime, når hjemmesiden er 

lanceret. 

 

Love og vedtægter: 
Der er mulighed for at få lavet harmonikaopsætning af love og vedtægter – Flemming vender dette med 

bestyrelsen. 

Hvalpelisten: 
Hvalpeliste formular gennemgås ifht. Hvilke punkter der skal være heri og hvilke af dem der skal være 

obligatoriske. 

Udvalgssider: 
Der udarbejdes indledende layout på udvalgssider som vi gerne vil have UpTime til at sætte op. 

Funktionsbeskrivelser på udvalgssiderne er vi i tvivl om opsætningen af. Vi vil gerne have dem samlet med 

kontaktoplysningerne, men vil gerne have sparring med UpTime vedrørende smarteste opsætning heraf. 

 

Til senere møde: 
Conventus integration på kalender mm. 

 

Datoer: 
- Næste møder pr. tlf. 2/2-23 og d. 24/2-23 

- Ændrede tekster fra udvalg skal være medieudvalget i hænde senest d. 20 marts. (info herom til 

udvalgene tilgår til fællesudvalgsmødet) 


