Svenska Terrierklubben
En specialklubb inom Svenska Kennelklubben för terrierraserna i Sverige

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

6 – 2017/18
17/8 2017
Telefonmöte kl 19

Närvarande: Marie Carlsson ordf, Annica Andersson, Elisabeth Turtle Johan Norgren, Kerstin Ekegren,
Eva Robertsson, ,from §74 Mia Svärd, Birgitta Sköld.
Anmält förhinder: Anja Svensson
Suppleanter:
Anmält förhinder: Astrid Odell, Ulla Åhrberg-Renström

§ 69

Mötet öppnas
Kvällens möte öppnades av vår ordförande och vi hälsades välkomna.

§ 70

Protokollförare för mötet
Valdes Elisabeth T.

§ 71

Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
Valdes Johan N.

§ 72

Godkännande av dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.

§ 73

Föregående protokoll
Beslutades att fastställa protokoll 5 och lägga till handlingarna.
Mia S ansluter.
§ 74
Skrivelser
Inkommande 170-206 utgående 115-133.
Skrivelserna har distribuerats via e-post och är i förekommande fall upptagna i dagordningen.
§ 75

Au-beslut/Per capsulam
26/7 Beslutades per capsulam att utse Alf Andersson till kommissarie för Viltspårs-SM för alla
terrierraser i Surahammar lördagen 2 september 2017 och till provledare Stefan Jönsson från
Hallstahammar. Beslutades samtidigt att Anja Svensson, kommissarie för vår generella
viltspårsverksamhet, kommer att närvara som styrelsens representant"
26/7 Svenska Terrierklubbens styrelse och dess avelskommitté har inhämtat kompletterande
information rörande aktuell dispensansökan att få para en 7 år gammal tik av rasen australisk terrier.
Vår ståndpunkt är särskilda skäl föreligger och att dispens kan beviljas.

Beslutades att fastställa dessa beslut Per capsulam.
§ 76

Rapporter
Ordförande rapporterar kort om aktualiteter, SKK flyttar den 1/9 till Rotebro och deras
verksamhetsberättelse har sänts ut för kännedom till KF-delegater.
Vice ordförande informerar om de rapporter som inkommit från ras- och lokalklubbar.
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just_____/_____

forts § 76 Rapporter

Ekonomi
Halvårsrapporten t.o.m juni har sänt oss inför mötet, informerar om nuläget och bevakar den
ekonomiska situationen för de utställningar vi hanterar.
Kommittén för utbildning och föreningsteknik, UFK.
Marie C deltog vid Torsby 30/7 där medlemmarna, 9 deltog, vill väcka klubbens verksamhet.
Rapport från Marie C som deltog vid medlemsmöte, 8 deltog i Åsarna 5/8 då beslut om
nedläggning togs, beslut om medlemmarnas tillhörighet diskuteras vid vårt fysiska möte.
Alf Andersson närvarar i Skellefteå 10/9 och återkommer med rapport.
Beslutet att godkänna namnbytet till American Staffordshire Terrier Klubben - Sverige, ASTK, har
meddelats berörda av Kerstin E.
Diskuterade huruvida vilande klubbars beslutade tidsperiod kan förlängas av huvudstyrelsen utan
medlemsmöte, förfrågan ställd till SKK/FK, svar inväntas.
Arbetet med att uppdatera stadgarna pågår, likaså Handboken 3,0.
Utbildning i föreningsteknik kommer att erbjudas i Göteborgsområdet, besked om lokal inväntas.
Kommittén för information och PR
Astrid O. informerar oss via telefon om arbetet med TP 3, Karin Drotz som donerat memorabilia,
vi söker webmaster via rasklubbarna och monter vid Hundmässan är bokad.
Sponsorfrågan, där vi saknar Agria hänskjuts till utställningskommittén via Johan N..
AK
Annica A informerar om nuläget för aktuella RAS och de inkomna protokollsutdrag från SKK/AK
rörande avelskonferensbidrag, HD-index staffordshire bullterrier och hd-index nya raser- för
grupp 3 staffordshire bullterrier och wheatenterrier from 1/1 2018. Seminarium planeras i oktober
om hjärthälsa och reproduktionsproblem.
Dispensansökan parning australisk terrier, se §75
NSTK
Mia Svärd återväcker frågan om vilka kriterierna är för att ingå/ inbjudas i NSTK, diskuteras.
Kommittén för mentalitet
Redovisade BPH 16/7, 23/7, 6/8, hittills något färre antal men aktörerna är fler, de uppfödare som
genomfört BPH kommer att omnämnas i TP.
Jaktkommittén
Tysk Jakt Terrierklubb begär fastställande av kompletterande domarauktorisation för grytdomare
Therese Jansson (domarnr 45003) för Skott och vatten.
Fastställde Tysk Jaktterrierklubbs beslut att auktorisera grytdomare Therese Jansson (domarnr
45003) för Skott och vattenmomenten, med omedelbar justering. Uppdrogs åt Annica A att
meddela rasklubben.
Viltspårskommittén
Se per capsulam § 75.Kerstin E. rapporterar om nuläget i kommitténs arbete.
Tävlingskommittén
Johan N. rapporterar om de frågor som hanteras, rasklubbars ansökningar om utställningar och
raser som saknas i PM och många frågor om titeln WCC här gäller tävlingslandets regler.
Protokoll NatDopK 1-2017 har inkommit.
Utställningskommittén
Eva R. rapporterar om arbetet där kommunikationen och information kan förbättras.
Kommittén för terrierjuniorer
Johan N önskar utöka kommittén med Jennifer Praetorius och vi hälsar henne välkommen.
KM i JH har fyra anmälda, föreslår telefonmöte med ansvariga för att samordna inför nästa års
tävlingar, sponsring och att tidigt annonsera namnet på domaren för att öka intresset.
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Domarkvalitetskommittén
Domare ansökan om resten av grupp 3, Marie C är sekreteraren behjälplig med raserna.
Protokollutdrag har inkommit från SKK/DK med information om beviljad utbildning
gruppallrounddomare för grupp 3 Mia Sandgren och Marie Gadolin samt av SKK/DK
auktoriserade exteriördomare.
Domarkonferenskommittén
Rapport status raskompendier har rapporterats av ansvarige Jan-Erik Ek.
Terrierderbykommittén
Inget nytt att rapportera. Vi som inte är konferensdeltagare ska ansluta lördag och söndag, Marie
C kontaktar de som ska inbjudas för att uppvaktas och hälsar dem välkomna.
§ 77

Terrierfullmäktige TF
Planeras den 21-22/4 2018, huvudtalare diskuteras, frågan återtages vid nästa möte.

§ 78

Kennelfullmäktige 2017
Uppdrages åt alla att ta del av kompletterande dokument på SKKs hemsida och noggrant sätta
sig in i de frågor som annonserats inför nästa möte.

§ 79

Övrigt
Vi diskuterar planeringen av deltagandet vid Hundmässan.

§ 80

Nästa möte
Nästa möte fysiskt möte den 24/9 2017, offert från hotellet begärs av kassören.

§ 81

Mötet avslutas
Kvällens möte avslutas kl 21.45 och vår ordförande tackar oss alla för engagerat deltagande.

Vid protokollet

________________________
Elisabeth Turtle, sekreterare

________________________
Marie Carlsson, ordförande

___________________________
Johan Norgren, justeringsperson
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