REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN 13/09 2014

Tilstede: Flemming, Ivan, Anne-Mie & Ernst
Afbud: Tina
Pkt. 1 : DKK har udsendt mail omkring at der skal afklares med farver i racerne.
Fejlfarve; ændres til Ikke godkendt farve og medfører avl- & udstillings forbud
Uønsket farve: ændres til Ikke godkendt farve og medfører ikke avl- & udstillings forbud.
Ikke godkendt farve er
Glathårede hunde, ulve zobel, hvide aftegninger på kroppen, Overtegning på kroppen samt, Zobel merle, og dobbelt
merle er særdeles uønsket (diskvalificering) standard side 3, afsnit om farver.
2: Kassere status: der er ved at være styr på det, der er indberettet moms fra 2 ½ år 2013 og 1½ 2014, og vi afventer
regning fra revisor, revisor har godkendt regnskab
3:Generalforsamling 2015
GF det er Vest for Storebælt, dato og sted. Lørdag d. 11 april , kl. 11.sted : Fredericia (vandrerhjemmet ) .
2 på valg Ernst, Ivan, annonceres i december bladet.forslag senest den 12 marts 2015.
4: Dan overtaget Hjemmeside som webmaster. Annemie ikke kommet videre med design af hjemmeside, men Dan er
kommet med forslag, som Annemie tager med i det nye design, og Annemie tager kontakt til ekstern designer. Lone vil
godt supporte på hjemmeside så længe vi kører med den nu værende hjemmeside.
Webmaster modtager gerne billeder mm.
5: Udvalgene
Udstillinger Års, Ivan tager af sted. Der skal bestilles pokaler og rosetter.
7 marts Nr.Åby 2015 Ringpersonale og dommer er på plads
Varde udstilling, 30 august, 29 august 2015
Års 2015 tages opefter 2014 udstillingen om vi skal deltage igen.
9 Maj : Sorø
Juleudstilling : 14 November
Foråret 2016 :
27 feb. Nr.Åby ,
Maj 21 eller 22 : Jylland
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Sundheds udvalget:
Der er kigget på cea statistiker, og der er kigget på cea/cea parringer, Avlsanbefaling er på vej
Og der er ved at blive kigget på tand projekt. Der er obs på en enkelt PRA hund

6: Karsten og Diana vil gerne tage klubstanden tilbage på visse betingelser, som bestyrelsen har accepteret
Det er også udstillings leder /arrangørers ansvar at stille ring /dommer telt mv.)

7. Annonce i Sheltiebladet omkring ny blad redaktør og blad opsætter søges

8. Ved udstillinger skal der lægges mere mærke til udstiller, der laves en takt og tone opslag
Tolerance for advarsel 2 advarsler ve 3 advarsel er det bortvisning fra udstillinger.
Der laves stikprøve kontrol på et antal fra dd. På alle udstillinger i DSSK.

9. Næste møde aftales via e-mail, januar mdr. eller 1 weekend i feb.

