Svenska Terrierklubben
En specialklubb inom Svenska Kennelklubben för terrierraserna i Sverige

Protokoll fört vid Svenska Terrierklubben, SvTeKs, ordinarie styrelsemöte.
Protokoll nr
Datum:
Plats:

5 – 2017/18
13/7 2017
Telefonmöte

Närvarande:
Ledamöter: Marie Carlsson ordf, Annica Andersson, Elisabeth Turtle, from § 63 Anja Svensson, Kerstin
Ekegren, from § 63 Mia Svärd, Birgitta Sköld
Anmält förhinder: Johan Norgren, Eva Robertsson.
Suppleanter: Ulla Åhrberg-Renström
Ej närvarande : Astrid Odell.

§ 56

Mötet öppnas
Vår ordförande Marie C öppnar mötet och hälsar oss alla välkomna.

§ 57

Protokollförare för mötet
Valdes Elisabeth T.

§ 58

Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
Valdes Birgitta S.

§ 59

Godkännande av dagordning
Beslutades att godkänna dagordningen

§ 60

Föregående protokoll
Protokoll 4 fastställdes och lades till handlingarna.

§ 61

Skrivelser
Inkommande 131-169 utgående 91-114.
Skrivelserna har distribuerats via e-post och är i förekommande fall upptagna i dagordningen.

§ 62

Au-beslut/Per capsulam
Beslutades att fastställa beslut per capsulam att ställa in ungdomslägret på Öster Malma då
anmälningar pga avbokningar hamnade under den undre gräns som vi satt för genomförande.

§ 63

Rapporter
Ordförande rapporterar om SKK CS protokoll, ansökan för domarkonferens 2020 är insänd.
Mia S ansluter.
Vice ordförande informerar om de rapporter som inkommit från ras- och lokalklubbar. Ökad
uppmärksamhet för lokalklubb och några rasklubbar som vår UFK kommitté hanterar.
Anja S ansluter.

sid 1(3)

just_______/_______

forts. § 63 Rapporter
Ekonomi
Rapporterna för resultat och balans tom 30/6 har sänts via e-post inför mötet, diskuteras
Kommittén för utbildning och föreningsteknik, UFK.
Kerstin E rapporterar om att kallelser till medlemmarna i två av de vilande klubbarna är utsända.
Uppdrages åt Annica A att kontakta tryckeriet inför utskick till ÖnTeKs medlemmar.
Informerades om dagsläget i arbetet för Handboken och typstadgarna redigeras inför utskick.
Kommittén för information och PR
Annica A informerade om att arbetet med tidningen ligger i fas. Uppdrages åt sekreteraren att
anmäla vårt intresse att deltaga vid rasklubbstorget, Stockholms HundMässa 2017. Förslag om
rabatterade annonser för rasklubbar i specialnummer av TP diskuteras, inget beslut. Avvaktar
med tillsättning av hemsidesansvarig, Annica A förbereder riktad förfrågan till rasklubbarna.
Kommittén uppmanas att intensifiera försöken till nya sponsorer.
AK
Annica A rapporterar om nuläget med RAS. SKKs Avelskonferens i november är inställd .
Informeras ang HD avläsning som inkommit från rasklubb. Annica A föredrar inkommen begäran
från rasklubben för terrier brasiliero om färgregistrering, diskuteras.
Beslutades att godkänna begäran om färgregistrering, uppdrages åt Annica A att meddela.
Beslutet omfattas av omedelbar justering.
NSTK
Inget nytt att rapportera.
Kommittén för mentalitet
Ken Lundahl rapporterar fortlöpande, efter genomförda BPH via e-post, från väl utfört arbete.
Jaktkommittén
Informerades om SKKs nya reviderade jaktprovsregler. Annica A har varit i kontakt med Kjell
Svensson, SKK i ärendet Working Class Certificat, information kommer att finnas på hemsidan.
Viltspårskommittén
Kerstin E rapporterar från kommittén och det kommande Terrier-SM där Anja S närvarar som
kommissarie. 2016 års Vinnare och årets viltspårshund bjuds på deltagaravgift och i mån av plats
kan klubbar anmäla fler än två ekipage, tävlingsansvariga lottar då starter. Kommittén
uppmanas att fortlöpande informera Kerstin E om sponsorer.
Tävlingskommittén
Johan N via Annica A från senaste mötet i kommittén, arbetet går planenligt.
Utställningskommittén
Eva R rapporterar via Annica A från kommitténs möte, tyvärr släpar bokningen av ringsekreterare
och hotellbokning för Torsby. Noterades att Agnetha Åströms namn föll bort av misstag när
kommittén fastställdes.
Kommittén för terrierjuniorer
Ungdomsläger – se per capsulambeslut. Vi återkommer kommande år.
Domarkvalitetskommittén
Domare har inkommit med komplettering till tidigare insänd ansökan om utökning av rasregister,
kommitténs yttrande är att deras förslag att avslå kvarstår, diskuteras.
Beslutades att i enighet med kommittén avslå begäran om utökning av rasregister. Styrelsen var
enig.
Beslutet omfattas av omedelbar justering.
Domarkonferenskommittén
Fråga från Glen of Imaal klubben om deltagare från andra Nordiska länder uppdrages åt Marie C
att kommunicera frågan med kommitténs smk. Ersättningskrav för visningshundar ställs till
rasklubbar, information finns att läsa i Handboken.
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forts. § 63 Rapporter
Terrierderbykommittén
Inget nytt att rapportera.
§ 64

Terrierfullmäktige TF
Protokollet från årets TF är signerat och datum för TF 2018 föreslås den 21-22/4, diskuteras. Vi
fortsätter planeringen med detta preliminära datum tillsvidare.

§ 65

Kennelfullmäktige 2017
Påminns om att anmäla i god tid, Kerstin E är suppleant. Vår arbetsgrupp har noggrant diskuterat
igenom SKKs valberednings namnförslag och till styrelsen sammanställt förslag med några egna
namnförslag. Diskuterades och vi enas om hur rösterna ska fördelas.

§ 66

Övrigt
Noterades att Dan Erikssons namn saknas bland våra Hedersledamöter i verksamhetsberättelsen, vilket vi beklagar.

§ 67

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas den 17/8 via tel. och fys. möte den 24/9 2017.

§ 68

Mötet avslutas
Vår ordförande tackar oss alla för kvällens engagemang och avslutar därmed kl 21,50.

Vid protokollet

__________________________
Elisabeth Turtle, sekreterare

__________________________
Marie Carlsson, ordförande

____________________________
Birgitta Sköld, justeringsperson
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