REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN 24-01 2015

Tilstede: Ivan,Annemie,Flemming,Tina ,Christina og Ernst
Pkt 1.Orientering af DKK og DSSK
DKK der har været afholdt formands seminar , og info møde om online registrering ved udstillinger.
DKK er positive de har fremgang.
Hundens dag 4 juni 2016 , det bliver landsdækkende dag i alle større byer
DSSK: Siden 2012 er medlems tallet faldet med ca. 100
Pkt.2 : og pkt .3:
Regnskab , der mangler lidt fra standen (tidligere standholder)
En del udgifter der skulle ha været afviklet i 2013 , blev først afviklet i 2014.
Telefonpenge , sheltiebladet mm.
Flemming ha lavet et kæmpe stykke arbejde med regnskabet , for at få det stykket det sammen .
Der mangler også svar fra Lydigheds udvalget i form af regnskab.
(Der blev snakket lidt omkring bladet , udstillinger mm)
Pkt.4 : General forsamling 2015
Depositum er betalt :
Revisor er Anne Kristensen .
DKK har nogen ting de godt vil ha vi laver om i vores love :
Forslag : der reduceres til 5 blade
De sidste 2 år er der ikke sendt regninger til annoncør , og det er nok lidt problematisk.
Der kigges efter nye annocør .
Forslag : Præmering af årets sheltie . veteran sheltie sættes op til 3 præmeringer. 1 DKK og 2 DSSK
Junior champ. (skal der laves en junior klasse ) 2 udstillinger .1 skal være DSSK.
Pkt.5 .Info fra udvalg
Sundhedsudvalg , medlems seminar (Birgitte vil godt lave oplæg om skader på sports hunde , og evt. Jens tænder )
Medlems seminar 2013 sjælland
2015 vest for storebælt , evt invitere border collie og collie klubben.
Tæt på offentlige transport , fornuftig pris , seminar i efteråret .
Underskud i 2013 .
Der er kommet gode resultater for øjne , Lydigheds udvalget : der laves Rally på sorø udstilling. 9.Maj 2015
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Udstillings udvalg: Samarbejde på tværs med Collie klubben, evt. dele dommer med dem , der arbejdes videre med
samarbejde. Der tages kontakt til flere klubber.

Pkt.6

Dato for udstillinger i 2016:
27 feb. Nr.Aaby
Maj: Sjælland
August/september : Sjælland
November 2016 , Jul udstilling længere geografisk end Gjern
Kørsel vejledning : vejledning lægges på hjemmeside . PM der skal stå en adresse .

Standen: ikke noget

Registrerings metoder :
Info møde var lidt forvirrende , udstillinger er nu papirløse , og man kan få kritikken på sms .
Der skal være netværk på den pc , ring sekretæren har .
Krav : en der skal stilles computer eller tablet til rådighed til ringsekræteren ,
Hvad hvis der ikke er Net , der kan trækkes kritikker ned , og kan uploades senere.
Der skal stilling til hvor lang tid der skal gives hvis krittiken ikke er rigitg , DSSK giver 3 Døgn (72 timer )efter
udstillingen , skrives i PM . der skal gives klage til udstillings leder og sekretær i DSSK.
Præmiering skrives i papirform . Dommeren og Ringsekretær skriver ikke under mere .
Nå udstilling er afsluttet online , kan der IKKE rettes i krtikerene .
Backup computer eller udskrevet i papir form.
Der skal tilknyttes printer hvis der dommer aspirant på .
Der skal være Netværk ved udstillinger.

Pkt.7 Sheltie klubbens fremtid.
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Tina mener tiden er rendt fra klubben , og at vi bør lægges sammen med en anden klub , på grund af medlems tal og
udgifter , og mener at vi skal lægges sammen med Collie klubben igen.
Og ser gerne en samlægning inden for 3-5 år
Der var en historisk fortælling om hvorfor DSSK blev oprettet , og der blev vekslet meninger omkring for og mod .
Engelsk hyrdehund ?? , evt. som i Tyskland
(Info om samardejde ,Briefing hver gang til bestyrelsesmøde)
Rally i sorø , for alle racer

Pkt.8 : Status , racefolder,hjemmeside .mv.
Racefolder 2/3 færdig og mangler kun lidt ca et pars dage arbejde ,
Hjemmeside der bliver lagt skelet op til ny hjemmeside i denne uge , så snart den er oppe begynder Annemie at lægge
på .
Statistikker fra Agria , sygdoms statistik fra alle hunde lægges op på hjemmeside .
Evt. intern statistik fra DKK .

Pkt.9:evt.
Brev fra medlemmer omkring Dommer , de ønsker at være med til at finde dommer til dkk udstil.
Christina tager kontakt til de medlemmer
Der er forslået andre rosetter .
Årets rally og lydighed , skal der findes en anden person til det ?? , evt. ændres form på det ?? (kræver muligvis
lovændring) dressur afdeling skal godkende det,hvis det skal lægges ud til anden person.
Hvad kræver det at blive lokal repræsentant ?
Bestyrelsens godkendelse ,og medlem af klubben .

Pkt.10: Næste møde :
Aftales via email .eller telefon møde

