REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN 15-10-2016

Tilstede: Ivan, Katja, Tine og Ernst
Afbud: Erik

Konstituering af Bestyrelsen efter 1 og 2 suppleant er indkaldt
Formand: Ivan Ahl Nielsen
Næstformand: Ernst Holmgren
Kassere: Katja Knoth
Sekretær: Tine Wiberg Rasmussen
Bestyrelses medlem: Erik Steinenbos

1: Vi har desværre endnu en Lokal repræsentant der er stoppet efter chikane af sit arbejde i redningsfonden, dette
foregik på Facebook. Ellers intet nyt fra Lokal repræsentanterne.
2:intet nyt fra DKK
3:Der er kommende DKK bestyrelsesmedlemmer der har anmodet klubben om at være medopstiller, DSSK ønsker ikke
at gå ind i det.
4: Status fra Kasseren der står ca. 27.000 kr. på kontoen, de ca. 22.000 er lydigheds afdeling (drift konto)
De resterende kontoer har Katja ikke adgang til endnu. (Nordea)
Udstillingen i Sorø, gav små 300 kr. i underskud.
Præmieringen overvejes ændret så det kun er Rosetter og ikke pokaler mere. Det vil spare en del på konto.
Standen har fået mobilpay, der blev solgt for lige godt 3000 kr. i standen på efterårs udstillingen i Sorø.
5:præmiering af aktiv hundefører inden for alle områder så vi får spredt Sheltien ud som mere end ”kun” udstillings
hund
Sporhunde Udvalget: er ikke helt færdig med regler for dette
Aktivitets udvalg: arbejdere i øjeblikket med sporarbejde
Udstillingsudvalget: Udstilling i Vandel, Flemming henter og bringer dommer, udstillings område:hvem lægger tæpper
og stiller pokaler mm. Op??: Ivan tager der over og gør det.
Udstillings arrg. Lone Rehder
Udstillings ansvarlige: Ivan
Jule pynt ?? er der stadigvæk noget i standen ? og skal der gøres noget X-tra ordinært i den forbindelse.
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Der søges stadigvæk efter Udstillings ansvarlige i både øst og Vest.(Nærmere info kontakt bestyrelsen)
Der Mangler Udstillings ansvarlige, til kataloger mv. (Nærmere info kontakt bestyrelsen)

Junior vandrepokal er udgået. den skal slettes i katalog, og der kommer BIR og BIM rosetter til Junior
Dommer i 2017
Specifikt land. Holland, England, Irland osv., det er op til udstillings udvalg at finde dommer.
Flemming Larsson, har tilbudt at være en del af udstillingsudvalget
Info, om samarbejde med flere klubber, 4 marts 2017, Nr. Aaby border klubben deler hal med os,
20 maj 2017, Nr. Aaby har vi pladsen for selv, september 2017 Store hestedag, der skal vi se hvordan klubberne
samarbejde de 5 klubber der er sammen om det er, bliver det de 5 BIR der skal ind til BIS

Sundheds udvalget:
Er kommet lidt langsomt i gang, men er i gang med tænder, og i usa/england er det et helt specifikt problem med
lansetænder, der arbejdes videre med dette.
Der arbejdes stadigvæk på højtryk for at få et møde i stand med øjendyr læge, skal det kun være sundhedsudvalg og
dyrlæger, eller skal det være sundhedsudvalg, bestyrelse??
Tandproblemer, øjen problemer, PDA,
Der skal søges medlemmer der vil deltage, disse er anonyme, der skal søges i blad og på facebook.

6:Der er, kommer 1 der gerne vil være med i aktivitets udvalget, det er Vores revisor der meldt sig på banen til
udvalget.
Samt Tine Wiberg
Det slås op på hjemmesiden, i bladet og facebook igen, og folk kan byde ind med enkelt ting de gerne vil deltage/Lave
et enkelt arr.
Definering af Aktivitetsudvalg
Ansvarlige i udvalget har kontakt til Bestyrelsen, og diverse udvalg (sporhund, rally dressur.mv.)
Samtidig kan de selvfølgelig altid selv lave aktiviteter, men skal også stå som bindeled til dem der laver enkelt arr.
Der laves møde med udvalg og lokal præsenter
7: Navn på billeder i bladet, KUN Ejer og Hundens (kaldenavn) navn, Bladet kommer først ud efter at arrangement var
afholdt, vi skal snarest ha fundet en anden løsning for udsendelse af bladet. det er ikke godt nok at der går 15-21 dage
fra bladet er afsendt til medlemmer har det. (nok på grund af postnord)
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8:Anonce der var brok over var ikke betalt.
9: Nye Diplomer der er kommet forslag ind, det er vedtaget at vi gerne vil kører med de nye diplomer, med lidt små
ændringer i nogle af dem
10: GF 2017
På valg er
Ivan (modtager genvalg)
Ernst (modtager genvalg)

Der er booket lokaler, Depositum er også betalt
Ordstyrer forslag: der tages kontakt til DKK og vi får en udefra
11: intet nyt
12: Facebook husk en god og prober tone, Uanset hvilken hunde gruppe man skriver i
Hjemmesiden skal der gøres noget ved, og der skal laves noget om redningsfonden der er let at finde på
hjemmesiden, og referater fra både GF og bestyrelsesmøder skal ind på siden og ligge.
13: næste møde den 21/1 2017

