Protokoll fört vid telefonmöte den 17 juli 2006
Närvarande: Annette Persson, Anna Eklund och Gunnel Karlsson
Meddelat förhinder: Lisa Öiangen och Carola Håkansson
Ej meddelat förhinder: Anna Deijer och Helena Larsson
1.

Mötets öppnande
Annette hälsade alla välkomna

2.

Val av justeringsman som jämte ordförande justerar protokollet
Gunnel Karlsson

3.

Föregående protokoll
Förelåg i justerat skick och lades till handlingarna
Protokoll ang utställningen på WW-08 genomgicks och är på rundvandring för påskrift.

4.

Inkomna skrivelser:
m/ Förslag från Britzyk Bell
n/ SSPK, Utdrag ur protkoll om att delningen av sektionen är bifallen
o/ SKK, ders länksida är uppdaterad med vår egen adress
p/ Amanda Wiklund, överlåtesle av rättigheterna ftill loggan hon gjort till klubben
q/ SSPK, Telefonmötesprotokoll från 18/5-06
r/ SSPK/SKK, inbjudan till seminarium för utställningsansvariga (vidarbefodrat till berörda)
s/ SKK, godkänt ansökan om att vi ska få arrangera circuitutställning i samband med WW-08
t/ Finska Dvärpinscherklubben/Sari Salmi, ang samarbeta med att bekämpa ärftiga ögonsjukdomar (vidare till Avelsrådet)

5.

Utgående skrivelser
d/ Svar till Britzyk Bell på hennes förslag (inkommande m)
e/ Skickat svar till Pia Wahlström på SKK ang vårt alternativ på Circuitutställningen

6.

Circuitutställningen
Annette redogjorde för att hon skickat svarsalternativen till SKK till fel adress. Efetrson Pia Wahlström är på semester så
får vi se om vi överhuvudtaget får agrrangera detta när hon åter är i tjänst.
Vidare besultade vi att Lisa Öiangen ska vara vår kontaktperson på deras möten som är i Stockholm.

7.

Inofficiell utställning
Eva-Britt Ejrefalk har frågat och styrelsen har bifallit att hon får arrangera en inofficiell utställning i Bankeryd den 15
oktober. Vi ska ha en annons i septembernumret av Hundsport.

8.

Patellaluxation:
Mötet var enades om att Annette tillskriver SSPK för vidaransökning om obligatorisk registrering av alla
patellaunderökningar i SKKs databas. Detta pga av att vi hör att denna defekt ökar mycket och i grövre grader så att det
till och med görs fler operationer idag. Detta är ju alldeles säkert pga av den stora populariteten på vår ras idag.
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Rapporter:
Avelsrådskommittéen
Rapporterar om att deras arbete tagit fart och att dom alla vill gå på SKKs kurser för avelsråd.
Vidare har dom fått förfrågan från Finska dvärgpinscherklubben om samarbete om ögonsjukdomar.
En enkät kommer skickas ut till alla dp-uppfödare som är medlemmar med frågor om vad dom vill avelsrådet ska göra.
MH kommittéen
MH helg blir den 30/9 – 1/10 i Huskvarna

11. Övriga frågor:
Anna Eklund tycker vi på något sätt ska försöka att upplysa ”vanliga hundköpare” om vikten av att köpa en hund på
rätt sätt. På annonssidorna Vovve & Blocket annonseras mycket valpar och även hanar till avel ut. Vi diskuterade
om vi i klubbens namn skulle kunna sätta in en annons men beslutade oss för att ta upp denna fråga senare.
Förhoppningsvis får vi till en diskussion om detta i samband med Mälarpinschern.
12. Nästa möte
Måndagen den 17 augusti 2006 kl. 19,00
13. Avslutning
Annette tackade alla närvarande och önskade en trevlig kväll

Vid prokollet:

Justeras:

Justeras:

Anna Eklund

Annette Persson
ordf.

Gunnel Karlsson
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