
 
 
 
 
Styrelsemöte 070519, hemma hos Kerstin Löndal i Hästveda 
 
Närvarande:  Annette Persson, Kerstin Bergström, Tim Berggren, Karin Larsson, Annika Ottosson och 
Kerstin Löndal 
Frånvarande :  Gunnel Karlsson, Fredrika Johansson, Anders Hammarqvist 
 
&  23   Annette Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
&  24   Justerare valdes Tim Berggren. 
 
&  25   Dagordningen godkändes. 
 
&  26   Föregående protokoll godkändes. 
 
&  27   Annette annonserar för att få in vandringspriser. 
 
&  28   Inkommande skrivelser: 
           Motion till KF 2007 ang. införande av rabattsystem vid såväl nationell som internatinell 
           utställning med en rabatt motsvarande halv avgift fr.o.m. tredje hund med samma ägare. 
           Styrelsen yrkar ja. 
          
           Motion till KF 2007 från SBC ang. tävlan om junior certifikat, juniorchampionat och  
           junior BIS. 
           Styrelsen yrkar ja. 
 
           Motion till KF 2007 ang. kunskapsprov och register som kvalitetssäkring av uppfödare. 
           Styrelsen yrkar yrkar nej. 
 
           Motion tilll KF 2007 ang.tävlingsförbud för kuperade hundar. 
           Styrelse yrkar ja. 
 
           Motion  från SSUK  som föreslår att medlem inte ska kunnalämna in en anmälan till en 
           kennelkonsulent helt anonymt och att en protestavgift ska införas för alla anmälningar till  
           SKK´s kontrollorgan. 
           Styrelsen yrkar ja. 
 
           Motion till KF 2007 ang.utställningsarrangörens återbetalningsskyldighet vid domarbyte. 
           Styrelsen yrkar nej 
                
&  29   Utgående skrivelser:   
 
&  30   På extramötet 070307 behandlades Tremannagruppens utlåtande ang. årets hund. 

Förfrågan om valphänvisning från Kaja.......  i Norge godkändes då denna förfrågan inkom i 
skarven mellan de nya och de gamla reglerna. 
Det beslutades att Maria Larsson ingår i avelskommitén. 



 
&  31   Kerstin Bergström övertar poängräkningen av årets hund och Tim Berggren  
           kontrollräknar. 
           Medlemsskap erfordras för att få deltaga på alla våra Årets hundtävlingar. 
 
&  32   Uppfödarblankett från avelskommittén godkändes. 
 
&  33   Täckhundslista: För att få vara med på täckhunslistan ska hanen ha 3 CK i FCI land för    
           3 olika domare. Patella och ögon ua enl valphänvisningsregler gällande A- lista. 
           Får ej ha rapporteringskod A på utställning. 
 
&  34   Profilkläder: De t-shirtar som är inköpta kostar 150:- och styrelsen beslöt att avvakta  
           med ytterligare beställningar. 
 
&  35   Rapporter:  
 
           Utställningskommittén: Ölandspinnen genomförd med gott resultat. Text och bilder finns  
           på hemsidan. 070616 är det Skånepinnen i Hörby. 
 
           Tävlingskommittén: Klubbmästerskap den 19/8 i Jönköping. En titel i vardera gren, hopp  
           och agility.  Den 20 - 30 / 9 arrangeras lydnadshelg med inriktning i tävlingslydnad i  
           Enköping. Styrelsen beslutade att rosetter skall köpas in. 
 

Mentalkommittén: Har bokat ett MH åt Kennel Bellocean den 15/7 och den 26/8 är ett MH inbokat 
på Södertälje BK för Dvärgpinscherklubben. Den sista utannonseras på hemsidan. 

 
           PR - kommittén: Önskan från medlem att man ser över färgsättningen på hemsidan. 
 
           Avelskommittén: har arbetat fram en blankett gällande valpkullar för att kunna föra  
           statestik och ett förslag för täckhundslista beslut på dessa finns under § 32 och 33 
           Lena Rydefjord har avgått på egen begäran. Britzyk Bell är nu sammankallande  
           i avelskommittén. 
 
           Valphänvisning: ingen rapport. 
        
           Nästa styrelsemöte kommer att bli ett telefonmöte den 27/6 19:00 
            
           Mötet avslutas: 
           Ordförande Annette Persson tackade alla och avslutade mötet.  
 
         
           Vid protokollet  
             
 
 
           sekr. Kerstin Löndal                  Ordf. Annette Persson               just: Tim Berggren 


