REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN 12/01 2014
Tilstede: Flemming, Ivan, Niels, Anne-Mie & Ernst
Afbud: Ingen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Orientering fra DKK
Kasserefunktion – status fra Kasseren (Status vedr. Kassere Skifte)
Sheltie bladet,
Information og status fra diverse udvalg
(udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, hvalpeanvisning, klubstand, redaktionen, hjemmeside og lokal
repræsentanter)
Udstillinger 2015
Hjemmeside /racefolder
Klublove og DKK Love
evt.
Næste Møde

1: Der er Formandsmøde i DKK den 1/3 2014
2:Danske bank har igen sendt nogle papir der skal underskrives, så kassere skiftet er endnu ikke gennemført
Niels har modtaget lidt fra Tidligere kassere men langt fra det hele, så der kan ikke nå at afleveres regnskab til
revisor inden den 15. februar.
3: Der overvejes om evt. skal udgive Sheltiebladet elektronisk til dem der måske ville ønske det
Der bibeholdes 6 blade om året, i stedet for 4 større blade, da det er billigere omkostnings mæssigt (Portoen)
4: Sundhedsudvalget, der er viden om, den 2. februar 2014 Christina Ahl deltager som repræsentant for klubben
Udstillingen i Nørre Åby er en Jubilæums udstilling
Der oprettes præmie udvalg til lydighed og rally, agility er der et eksisterende udvalg
Klubstand: Der er givet adgang til stands konto nu
Der mangler lydighedstræner
5:Udstillinger 2015, en udstilling afholdes sammen med Collie klubben, derud over arbejdes i øjeblikket på at
finde dommer + personale til udstillingerne
6: Annemie er i gang med en omstrukturering på hjemmesiden, samt nyt design
Der arbejdes også på racefolder evt. 2 forskellige 1 lille oplysning/”reklame” for racen til at lægge hos dyrlæger
mm.
Og en stor mere specifik folder til kenneler, evt. som elektronisk
7: Klublove og DSSK

DKK's lovudvalg har udsendt en skrivelse med et antal punkter, hvor af klubberne skulle afklare om
deres love fortsat var i overensstemmelse med samarbejdsaftalen og DKK's aktuelle love. Vore love bør
revideres på et antal punkter.

8 evt.: Indkomne forslag der skal behandles på GF 2014, skal være indsendt senest den 27.marts

9:Næste Møde Søndag den 30. marts kl. 11.00 på snedkervej 5, 4600 Køge

