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Närvarande:

Frånvarande:

Annika Janson (Ordförande)
Marie Gellerstam
Anna-Karin Widén
Marie Eriksson
Kristin Kristvinsdôttir
Sofia Sandström (kl. pkt
Hilda Eriksson
Josefine Lampinen
Jeannette Lindblad (Sekreterare)

Pekka Nykopp
Ann Rosdahl (2. Suppleant)

Malin Westlie (1. Suppleant)
Elisabeth Meyer (3. Suppleant)

§189 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. .20.00

§190 Val av justerare
Till justerare valdes Hilda Eriksson.

§191 Fastställande av dagsorden
Inga ytterligare punkter tillkom.

§192 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Det var inga kommentarer till protokollet och det lagdes till handlingarna.

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

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

a) Inkommande:
I138
2016-01-17
I139
2016-01-20
I140
2016-01-23
I141
2016-01-23
I142
2016-01-23
I143
2016-01-24
I144
2016-01-25
I145
2016-01-25
I146
2016-01-27
I147
2016-01-27
2016-02-02
I148
2016-02-02
I149
2016-02-03
I150
2016-02-04
I151

Vinthunden 1-2016 PM-nummer Info
SvVK_ Ändringar i Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Info
Brev till styrelsen från Inger Von Matern Se pkt.201, a)
Disciplinnämndens beslut Info
Telekonferensen Info – dokument sparat under instruktioner/telefonkonferens
Beslut från Disciplinnämn den Info
Forskningsnyheter nr 1 2016 Info
Angående whippet Wilson Supersonic Info (Hör ihop med I146, I147) Vi gör inget.
Skrivelse_AS pdf Info (Hör ihop med I145, I147) Vi gör inget.
SvVK_ Angående whippet Wilson Supersonic Info Hör ihop med I145, I146)
Auktorisation exteriördomare Info
Icke hänvisning Info
Inrapportering av klubbstyrelser 2016 Info
Inrapportering av klubbstyrelser 2016 Info

b) Utgående:
U48
2016-01-17 Poängräkning Rallylydnad
U49
2016-01-17 T-shirt ut på hemsidan
U50
2016-01-28 SW:s svar till SvVK på Ansökningar preparandkurs 2016
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§195 AU Beslut
Det har fattats ett AU beslut sedan förra mötet. Det blev en felskrivning när beslutet togs, se det som är
rödmarkerat. a) är det tagna beslutet med felskrivning och b) är AU-beslutet

a) Poängräkning för Rallylydnad
Det beslutades att poängräkningen för Rallylydnad ska gälla retroaktivt för 2015
En årslista per klass, dvs Nybörjar, Fortsättning, Avancerad och Mästarklass - tre tävlingar max per klass får räknas
och snittpoängen på de tre tävlingarna gäller.
Så en hund kan förekomma på fler listor under samma år.
För att det över huvud taget ska gå att räkna måste ”snittpoängen” ändras till ”totalpoängen” enligt nedan

b) Poängräkning för Rallylydnad
Det beslutades att poängräkningen för Rallylydnad ska gälla retroaktivt för 2015
En årslista per klass, dvs Nybörjar, Fortsättning, Avancerad och Mästarklass - tre tävlingar max per klass får räknas
och totalpoängen på de tre tävlingarna gäller.
Så en hund kan förekomma på fler listor under samma år.

§196 Ekonomi
Vi har god likviditet.
Resultat: 46 848,75 kr
Allt är skickat till revisorerna och alla kontrolluppgifter är inskickade.
Det saknas en inventarielista
Januari är inte helt klar än.

§197 Administrative frågor
a) Årsmöte 2016
Arbetet med att skriva Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan har påbörjats. Det arbetas vidare med
materialet inför årsmötet 2016.

§198 Avelskommitté
a) Whippetklubbens uppfödarutbildning och Ras-kompendie
Den 10 februari kommer Avelskommittén ha möte med Bengt-Åke Bogren för att gå genom
uppfödarutbildningen och vad som ev. ska ändras och hur Ras-kompendiet ev. kan inarbetas.

§199 Utställningskommittén
a) Strömsholm
Marie G. och Jeannette deltog på möte om Strömsholm hos SvVK.
Ett arbetsdokument hade taget fram av SvVK. En del av dokumentets innehåll diskuterades, bl.a. att det inte kan
vara SW-styrelses ansvar att skulle stanna till söndagen och vara med att riva, när Whippetklubbens utställningar
är fredag och lördag. Vi har möjlighet att ge synpunkter på det utdelade dokument, helst så fort som möjligt
annars innan 1 maj 2016. Dokumentet scannas och mejlas ut. Riksutställningskommittén går genom dokumentet
och kommer med sina kommentarer till styrelsen.
Domare på SvVK

2016
(Klart)
Hanar
Tikar
Valpar

Bart Scheerens, B
Jarmo Vourinen, SF
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2017
(Inbjudna, ej bekräftat)

2018
Ej inbjudna

2019
Ej inbjudna

Emma North-Row, GB
Patsy Gilmour, GB
Molly Rule Steele, AU

Knut Blüther, N

Christophe Coppel, F

Bitte Ahrens, I

Wim Wiersma, NL
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Boende på vandrahem
De från styrelsen, som vill ha rum kan maila till kassören.

b) Vilsta
Viktigt t.ex. kontakta kennlar för att få premier till utställningen.

c) Byske
Domarkommittén ska komma med förslag på domare till Byske. Malin W. ansvarig.

§200 Hemsidan
a) Valphänvisningen
Inget nytt.

§201 Whippetbladet
a) Brev till styrelsen
Brevets innehåll diskuterades och det beslutades att riva upp det tidigare beslutet (beslut 32), då beslutet hade
tagets på lite felaktiga grunder.
Det beslutades att följande framöver får extra exemplar Whippetbladet: redaktören av Whippetbladet får 7 ex.,
arkivet 5 ex, Inger Von Matern 1 extra arbetsexemplar och Bo Bengtsson 2 extra exemplar, som skickas ut av Pekka
Nykopp eller den som tar över hans roll efter honom.

b) Extra exemplar av Whippetbladet
Meddela alltid kassören och kassören meddelar Pekka, när klubben har mottaget pengarna. Först då skickas
tidningarna, på så sätt behöver vi inte följa upp på om att de ska betala.

c) Bilder till årsbästalistorna
Det går bra med att få in bilderna.

§202 Shopen
Kristin ska ta med T-shirt till Vilsta.

§203 Övriga frågor
Inget

§204 Nästa möte
a) Kommande möten 2016
9 mars 2016 kl. 19:30. Telefonmöte
3 april 2016 kl. 11- 17 ReDog

§205 Mötes avslutande
Mötet avslutas kl. 21:31.

Vid protokollet: Jeannette Lindblad

Justeras av

Annika Janson

Senast uppdaterat: 2016-03-25

Hilda Eriksson
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