Referat af bestyrelsesmødet i Dansk Shetland Sheepdog Klub
21-1-2017
Til stede: Ernst, Erik, Ivan, Tine.
Afbud :Katja
1.Orientering fra DKK ( Love ændringer mm.):
Intet nyt
2.Kassererfunktion - Status fra Kasseren :
Kasserer ikke til stede.
3.Information og status fra diverse udvalg:
Sundhedsudvalg:
Tandprojektet/fejlstillede hjørnetænder er blevet præsenteret på facebook siden, er blevet godt
modtaget og der er allerede begyndt at komme reaktioner i form af medlemme som vil levere
materiale til undersøgelsen. Der arbejdes desuden på Colourheads, PDA-hjertefejl og
sheltiehæl
Udstillingsudvalg:
Der bliver en udstilling Nørreåby i marts, hvor vi deler hal med borderklubben. Der bliver
rosetter og foderpræmier fra Royal Canine, det er Erik som tager sig af foderpræmier.
Der arbejdes fremadrettet på et fællesskab med specialklubber for britiske hyrdehunde
September udstillingen i Roskilde bliver afprøvning af en udstilling i fællesskabet.
Vi søger stadig en person som vil tage sig af modtagelse af udstillingstilmeldinger på
hundeweb.
Flemming Larsson træder ind i udstillingsudvalget.
Aktivitetsudvalget:
Beskrivelsen af det nye aktivitetsudvalg er færdig (sættes på hjemmeside og facebook) og
udvalget er klar med vejledning, hvis medlemmer gerne vil, men ikke føler at de selv er i
stand til, at arrangerer en aktivitet.
Der bliver en hyrdetest, en gang i efteråret, på Fyn.
Sporudvalget:
I forbindelse med ansøgning, vedrørende kaninslæb og schweiss, til DKK:
Der er sket en misforståelse i kommunikationen til DKK som har sat processen i stå. Det
vides ikke hvad der er sket, bestyrelsen har ikke haft noget med det at gøre, og sporudvalget
har genoptaget kommunikationen med DKK.
4.Generalforsamling 2017
Vi får en dirigent fra DKK til generalforsamlingen, vedkommende er uddannet til det.
5.Ændring af arrangement-oversigt i bladet
Der arbejdes på at der lægges mere ind på kalenderen i bladet ud over udstilling
6.Indkommende forslag fra medlemmer
a. Årets hund, ændring af regler for LP, Årets hund for dogdarncing,
nosework osv:
mht. Årets hund for nye dicipliner, starter vi med at opfordre til at sende resultater til bladet,
og så vurdere om der er grundlag.
Det er forældede regler for LP der ligger på hjemmesiden, som der kommenteres på. De
gældende er for længst rettet til og er som DKKs
b. Resultater til bladet , hvem sender man dem til, og hvad med resultater
fra dogdancing, nosework osv?

Alle resultater/præmieringer kan sendes ind
Hjemmesiden er rodet og ikke opdateret, vi arbejde på at få orden på oplysningerne i
almindelighed.
Agility ? forkert mail på hjemmeside, vil blive rettet.
rally/LP-Lydighed nosework osv. sendes Til resultaler @sheltie.dk (går til Erik)
7.evt.
Henvendelse fra medlem Kirsten Klitgård omkring avlsregler ,der er fejl i referat: kirsten har
ret der er fejl i referatet og dermed kan det misforstås. Hun har fået svar på mail
Erik vedrørende kommunikation på mail :
Der går for lang tid om at svare medlemmerne, har man ikke et hurtigt svar må man svare
midlertidig at den er set og at man arbejde på et svar.
Vi holder fast i at korrespondance til/fra medlemmer foregår på mail og ikke på facebook
8.Næste møde: Som udgangspunkt i forlængelse af generalforsamlingen.

