DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB
ENESTE AF DANSK KENNEL KLUB ANERKENDTE SPECIALKLUB FOR SHETLAND SHEEPDOGS. STIFTET 1. JANUAR 1994

Referat af Bestyrelsesmøde 12/9 2021
1. Orientering fra formanden
Orientering fra DKK. Inspirationsdagene, hvor mange kan deltage? Vi venter på svar fra
DKK.
Opdrætter seminar Dansk Kooiker klub inviterer via DKK.
Bestyrelsens beslutning: Sundhedsudvalget tilbydes/betales, og medlemmer opfordres på face
og hjemmeside.
2. Kassefunktion – status fra kasserer (herunder kørselsgodtgørelse)
22 nye medlemmer den sidste tid. Vi har 459 medlemmer i alt, 364 betalende
Ingen problemer med regnskabet.
Bilag til afregning og beskrivelse af berettigelse gennemgås. Skal udfyldes elektronisk evt.
komme det på hjemmesiden og hentes der.
3. Nyt fra diverse udvalg (herunder opfølgning fra sidste møde)
Aktiviteter:
Der er gang i træning og træf
Angående ”Show on” som blev aflyst, det bliver genoptaget og der findes en dato.
Hyrdearrangementer kommer igen når der er nok interesserede på en interesseliste. Tine
reklamerer
Udstilling:
Kolling dobbelt udstilling 65 og 60 deltager, super stemning
Allerede efterspørgsel på lignende arrangement.
Tilmeldingsfristen var tæt på udstillingen, det vil ske igen for at få flere deltagere.
Vibeke har trukket sig fra udvalget
2023 to første udstillinger på plads
Rallyudvalg på vej med Mette
Sundhed intet nyt.
4. Bestyrelsesposter og opgaver
Beslutning:
Kontaktperson til sundhed nedlægges, og ved behov for hjælp/støtte går kontakten direkte til
bestyrelsen.
Bestyrelsesposter gennemgås på næste møde
5. Beskrivelser af arbejdsansvar for udvalgene, herunder bestyrelsesmedlemmernes rolle som
kontakt.
Beskrivelse for aktivitetsudvalg gennemgås /godkendes (de andre beskrivelser er allerede på
plads)
6. Tavshed, etik og andre uskrevne regler i bestyrelsen

En god snak om roller, hvornår repræsenterer man klubben og hvornår er man privat, man
skal være opmærksom på sin rolle i forhold til spørgsmål og svar, om man skal svare og
hvordan.
Alle officielle dokumenter skal have klubbens logo.
Beslutning: De uskrevne regler skal skrives. Vi samler på dem til næste møde.
7. Nordisk samarbejde i forhold til udstillinger
Efterspørgsel fra Norge om Nordisk udstilling. Beslutning: Ja det vil vi arbejde for
8. Dommer til udstillinger
Der er færre tilmeldinger til allround dommere, så vidt muligt skal vi bruge specialedommer
dog har der være allround dommer som har været en succes (og dem husker vi)
9. Sheltiebladet ny redaktion.
Snak om hvad det indebærer at være redaktør, vi søger ny, Erik efterlyser
10. Tilretning af ny hjemmeside
Siden gennemses og der gives input til ændringer.
11. Retningslinjer i forhold til promovering.
Snak om hvor og hvornår vi slår op på Facebook og hvorfor i forhold til at blive set og trænge
ind hos modtager.
Prioriteten er at opslag fra klubben først kommer på klubbens facebook og derefter kan deles
derfra.
12. GF 2022
Bliver på Sjælland.
Tine, Ernst og Erik genopstiller
13. indkomne forslag fra medlemmer. Ingen
14 Evt.
-Skal klubben have en målepind i forbindelse med udstilling? Ja den indkøbes.
Dato for næste møde
Søndag 21/11 2021

