SW_Styrelsemöte_2015-09-16_Protokoll
Telefonmöte: 0770-339988, kod 6998
Närvarande:

Frånvarande:

Annika Janson (Ordförande)
Anna-Karin Widén
Marie Eriksson
Kristin Kristvinsdôttir
Sofia Sandström
Jeannette Lindblad (Sekreterare)

Pekka Nykopp (är i Spanien)
Marie Gellerstam (konferens med jobbet)
Josefine Lampinen
Hilda Eriksson
Ann Rosdahl (2. Suppleant)
Elisabeth Meyer (3. Suppleant)

Malin Westlie (1. Suppleant)

§113 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19:33.

§114 Val av justerare
Till justerare valdes Anna-Karin

§115 Fastställande av dagsorden



Hundar har deltaget i fel klass. Se §124 Utställningskommittén
Förfrågan om nytt diplom på redan uppnått trippelpris. Se §128 Övriga frågor

§116 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks genom. Det var inga kommentarer och protokollet lagdes till handlingarna.

§117 Genomgång av aktivitetslistan för punkter som inte har status klar
Aktivitetslistan gicks genom.

§118 Inkommande och utkommande skrivelser
Inkommande och utgående skrivelser gicks genom.

a) Inkommande:
2015-08-06
SW deltar på avelskonferens 22 november 2015. Se §122 Avelskommittén
2015-08-25

DogWellNet WORKSHOP. Info

2015-08-28

Henrik Härling efterlyser resultaten från Vilsta och Tångahed. Ansvarig för att
sammanställa resultaten är utställningsansvariga, vilket inte är gjort. Jeannette
sammanställer resultaten denna gång och skickar till Jessica Bolander

2015-08-31

SvVK_Vidareutbildning Maria Lönnhammar. Styrelsen har inget emot att Maria
Lönhammar påbörjar sin vidareutbildning på whippet. Jeannette meddelar SvVK

2015-09-01

B-Å Bogrens svar tillbaka på uppfödarutbildningen 2016. Info

2015-09-01

Whippet Straight Race in Nederland. Info

2015-09-03

Inbjudan till Rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa 2015. Marie E. anmäler till
Rasklubtorget. Huvudansvarig är Gudrun Hellmark. Jeannette skickar inbjudan till Marie
E. Deadline är 1. oktober

2015-09-04

Förfrågan från Beatrix Braake på att använda vårt Whippet kompendium i sin tidning.
Se §122 Avelskommittén pkt b)

2015-09-04

SKK Play för uppfödare. Info
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2015-09-06

K. Sandell, Ansökan om ändring av utställningsprogram 2016.
Info. Är skickat vidare till Pekka 20160906

2015-09-07

SLU Forskningsnyheter nr 8 2015. Info

2015-09-07

SKK PÅMINNELSE - Inbjudan avelskonferens 22 november. Se §122 Avelskommittén

2015-09-07

Komplettering vidare utbildning Maria Lönhammar. Info

2015-09-08

Svar från AUK/Barbara Ruth Smit_ Tyska Whippetklubbens användning av vårt
Raskompendium. Se §122 Avelskommittén pkt b)

2015-09-08

Förfrågan om Raskompendium - Finska Whippetklubben. Se §122 Avelskommittén pkt b)

2015-09-08

Svar AUC_Raskompendium - Finska Whippetklubben. Se §122 Avelskommittén pkt b)

2015-09-08

STOKK_Utbildning till CUA. Tydligen kan även de som inte har en ringsekreterare
utbildning, men har annan erfarenhet utbilda sig till CUA. Kursen är den 24 oktober i
Umeå.

2015-09-10

SvVK Inbjudan till utbildning i föreningsteknik. Se svar ovanstående pkt. Jeannette kollar
vad som finns för litteratur

2015-09-11

SvVK_Angående utställningar 2018. Info

2015-0914

Annette Andersson vill arrangera inoff SW utställning i Skåne 20 eller 21 augusti 2016
Se §124 utställningskommittén pkt b)

2015-09-15

Mail från Anneli Thunberg. Vi avvaktar till vi mottar information från HS
Vinthundsklubben

2015-09-16

Nytt inom medlemsadministration. Se §121 Administrative frågor

2015-09-16

Lena Ofofsson vill arrangera inoff SW utställning på Gotland 2016. Se §124
utställningskommittén pkt c)

b) Utgående:
2015-08-06
Svar till SvVK om vidareutbildning av Carina Ekwall
2015-08-06

Svar till Bengt- Åke Bogren om datum för SW Uppfödarutbilning höst 2015/vår 2016

2015-08-27

Information till Bengt-Åke om oförändrat material till SW Uppfödare utbildning 2015

2015-09-08

Skickat Beatrix Braakes förfrågan vidare till Barbara Ruth Smith i Avelskommittén

2015-09-08

Svar till Beatrix Braake att vi återkommer med svar

2015-09-08

Skickat Tyska Whippetklubbens förfrågan till Avels- och utbildningskommittén

2015-09-11

Svar till Beatrix Braake, Tyska Whippetklubben – användning av Raskompendiet

2015-09-11

Svar till Finska Whippetklubben – användning av Raskompendiet

§119 AU beslut
Det har inte fattats några AU beslut sedan förra mötet.
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§120 Ekonomi
Vi har en god ekonomi, det är en lugnare period nu när sommar utställningarna är klara.
Det börjar rulla in lite anmälningar till Vingåker.
Kassa och bank
Hand Kassa 180,00
Utställningkonto 6 648,12
Checkkonto 258 830,96
S:a Kassa och bank 265 659,08
Swish
Vi har fått kontrakt från Nordea på vårt Swish nr som kommer vara 1234525036.
Marie G och Annika är administratörer just nu och man kan vara 5 användare, som administratörerna ska kunna
lägga till och ta bort.
Årskostnad 500kr/år och 2kr/transaktion.
Mer info kommer när banken skickat ut slutlig bekräftelse och när allt är igång.
Kontraktet är sparat ner i PDF under avtal. Originalet arkiveras hos sekreteraren.

§121 Administrativa frågor
a) Medlemsadministration
Grafiska riktlinjer finns. Malin är ansvarig för att skicka materialet till SKK.

§122 Avelskommittén
a) SW’s deltagelse på Avelskonferens 22 november 2015
Tina Permo deltar på Avelskonferensen den 22 november 2015.

b) Info om förfrågningar om att använda vårt Raskompendium
Det har kommet två förfrågningar – en från Tyska Whippetklubben och en från Finska Whippetklubben - om de
kan få tillstånd till att använda vårt Raskompendium. Förfrågan har skickats vidare till Avelskommittén, som har
gett båda tillstånd till att använda vårt Raskompendium med information om att det tillhör Svenska
Whippetklubben. Vi kommer föra en lista över vilka som vi har gett tillstånd till att använda vårt Raskompendium.

§123 Utbildningskommittén
Avvaktar till vi får mera information från Avelskommittén. De ska ha möte 1 oktober 2015.

§124 Utställningskommittén
a) Vingåker 2015
Cirka en vecka innan deadline har det inkommit ca 25 anmälningar.

b) Förfrågan om att arrangera inoff SW utställning i Skåne 20 eller 21 augusti 2016
Det beslutades att säger ja till att arrangera inofficiell utställning i Skåne 20 eller 21 augusti 2016. Sekreteraren
skickar svar och sedan får Pekka tar över, när han är tillbaka från sin semester.

c) SW Inofficiella utställning 2016 och officiell SW utställning 2018 på Gotland
Lena Olofsson vill vara arrangör för Whippetklubbens inofficiella utställning på Gotland 2016.
Det beslutades att säger ja till att arrangera SW inofficiell utställning på Gotland 2016.
Det beslutades att säger ja till att arrangera officiell utställning måndag 6/8-2018 på Gotland. Ska med på vår lista
för utställningar 2018. Sekreteraren svarar Lena Olofsson.
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d) Hundar har deltaget i fel klass
Två hanar deltog felaktigt i bruksklass, då de inte hade rätt meriter för att kunna delta i bruksklassen.
Ringsekreterare har gjort fel. Bestyrelsen skulle ha tillkallats. Kennelklubben måste stryka resultatet.

§125 Hemsidan
a) a) Redovisning av valphänvisning/valpgåvomedlemskap
Inget. Hilda var inte med.

§126 Whippetbladet
Tidningar från och med Jul 2013 och fram till idag ska skickas till Barbara. Kristin är ansvarig.

§127 Shopen
Det ska tas bilder våra nya T-shirts.
Det saknas en stor plastlåda med vy kort, nummerlappshållare och broscher. Marie E kollar om de skulle ha fått
lådan med till Stockholm. Marie ska skicka ut ett mail med svar.

§128 Övriga frågor
a) Trippelpriset
Det beslutades att vi inte kan uppdatera tidigare utdelade trippelpris. Inga titlar står med på diplomet, endast
namnet på hunden.

§129 Nästa möte
a) Input till dagordningen till vårt fysiska möte 2015-10-25


Ersättning i samband med lokalutställningar

Det finns ett dokument under styrelsemöten och datum för vårt fysiska möte, där man kan skriva in önskemål till
punkter som vi ska ta upp på mötet

b) Kommande möten 2015
Fysiskt möte den 25/10-2015, kl. 11.00 i Västerås, ReDogs lokaler
Telefonmöte 24/11-2015, kl. 19.30

§130 Mötes avslutande
Mötet avslutas kl. 21.00.

Vid protokollet

Jeannette Lindblad

Justeras av

Annika Jansson
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