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Närvarande:

Frånvarande:

Annika Janson (Ordförande)

Hilda Eriksson

Pekka Nykopp

Ann Rosdahl (2. Suppleant)

Marie Gellerstam
Anna-Karin Widén
Marie Eriksson (kl. 19:55 - §214)
Kristin Kristvinsdôttir
Josefine Lampinen
Sofia Sandström
Jeannette Lindblad (Sekreterare)
Malin Westlie (1. Suppleant)
Elisabeth Meyer (3. Suppleant)

§206 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19:32.

§207 Val av justerare
Till justerare valdes Anna-Karin.

§208 Fastställande av dagsorden
Dagsorden fastställdes.

§209 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lagdes till handlingarna.

§210 Genomgång av aktivitetslistan för punkter som inte har status klar
Aktivitetslistan gicks genom och uppdaterades med ny information. Se uppdaterat aktivitetslista.

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

a) Inkommande:
I152

2016-02-11 SW Uppfödarutbildning (se §216)

I153

2016-02-14 VF 2016 (se §215)

I154

2016-02-15 Jobbar med en artikel whippetklubben nu (har skrivit till henne om mer info, men hon
har inte svaret)

I155

2016-02-17 SKK informerar om hundars beteende! (Info)

I156

2016-02-23 Lars Stolberg: A B statement (Supersonic) (Se §220)

I157

2016-02-23 Lars Stolberg_Fwd laboratory results (Supersonic) (Se §220)

I158

2016-02-24 Spännande nyheter för dig som är uppfödare! (Info)

I159

2016-02-26 Nyhetsbrev 2 klubb (Info)

I160

2016-02-26 Supersonic (Se §220)

I161

2016-02-26 VB STATEMENT Supersonic) (Se §220)

I162

2016-02-29 Revisionsberättelse (Se §214)

I163

2016-02-29 Forskningsnyheter nr 2 2016 (Info)

I164

2016-03-02 Nyheter från SKKs Utställningskommitté mars 2016 (Info)

I165

2016-03-03 Fw SRD BSI 2016 specialklubbar (Info)
2016-05-07 Whippetklubbens uppfödarutbildning 2016 (Se pkt. §216)

I166
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b) Utgående:
U51

2016-02-10 Svar Brev till styrelsen

U52

2016-02-25 Mail till Beng-Åke Bogren om Whippetklubbens uppfödarutbildning 2016

U53

2016-02-25 SV Jobbar med en artikel whippetklubben nu

U54

2016-03-05 Dispens

§212 AU Beslut
Inga tagna AU beslut.

§213 Ekonomi
Budgeten gicks genom och godkändes

§214 Administrative frågor
a) Årsmöte 2016
a. Revisionsberättelsen
Inga anmärkningar och revisionen föreslår att 2015 års resultat överförs i ny räkning samt att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

b. Verksamhetsberättelsen 2015 och Verksamhetsplanen 2016
Inga kommentarer till verksamhetsplanen

c. Övrigt
Marie skickar ut trippelprisdiplomen.
Mötes ordförande: Åke Cronander

b) Uppfödarlistan och länksidan
Betalningstidpunkt och pris för uppfödarlistan och länksidan ska stå på både hemsidan, i Whippetbladet. 2016
kommer det skickas ut en grupp mail till alla som står på uppfödarlistan och länksidan. Ansvarig: Kassör.

c)

Inventarieförteckning

Inventarieförteckningen ska uppdateras. Alla ska maila till Josefine vad de har, så sammanställer Josefine en ny
inventarieförteckning

§215 VF 2016
Då SvVk har lagt VF2016 samma dag som SKK utställningen i Västerås har vi problem med att hitta personer som
kan delta. Följande är anmälda till VF2016:





Kristin Kristvinsdöttir
Annika Janson (ska utse en suppleant på nästa möte)
Jeannette Lindblad (ska utse en suppleant på nästa möte)
Anna-Karin Widén (ska utse en suppleant på nästa möte)

§216 Avelskommitté
a) Whippetklubbens uppfödarutbildning och Ras-kompendiet
Den 10 februari har Avelskomm ittén haft möte med Bengt-Åke Bogren för att gå genom uppfödarutbildningen
och vad som ev. ska ändras och hur Ras-kompendiet ev. kan inarbetas. Man kom inte fram till någon lösning och
behöver ha ytterligare en diskussion. Whippetklubben får återkomma till Bengt-Åke avseende upplägg och
tidsaspekter.

b) Whippetklubbens uppfödarutbildning
Det beslutades det att ha uppfödarutbildning 26-27 november 2016 någonstans i mellan Sverige
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§217 Utställningskommittén
a) Vilsta
Vi har fått dispens för extra hundar. 98 (11 valpar) 69 –ägare till hundarna. Det beslutades att Pekka dömer
valparna.

b) Byske
Förslag på domare är Jean-Louis Grünheid,Frankrike. Han är inbjuden av SvVK/Norra att döma andra raser dagen
efter vår utställning och de delar honom inte med SKK.
Vi har inte lyckats att få direkt kommunikation med domaren. Vi gör ett ytterligare försök annars letar vi en annan
domare.
Styrelsen är lokalarrangör ansvarig.

c) Strömsholm
Kostnaden för Strömholms diskuterades. Placeringsskyltar
Det beslutades att Barbara får de gamla placeringsskyltarna gratis.

§218 Hemsidan
a) Valphänvisningen
Inget nytt.

§219 Whippetbladet
b) Jobbar på för fullt. Bladet lämnas till tryckeriet 21/3. Pekka fortsätter med att ta emot tidningen

§220 Supersonic
Denna fråga är utagerat från Whippeklubbens och Vinthundsklubbens sida. De får kontakta SKK.

§221 Övriga frågor
Inget

§222 Nästa möten
3 april 2016 kl. 11- 17 ReDog i Västerås
Telefonmöte, kl. 19:30: 11 maj 2016, 15 juni 2016, 5 juli 2016.

§223 Mötes avslutande
Mötet avslutas kl. 21:40

Vid protokollet: Jeannette Lindblad

Justeras av

Annika Janson
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