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

 

 
Arbejdsansvar og regler for  

Dansk Shetland Sheepdog Klubs Udstillingsudvalg  

  Formål:   

• Udvalget skal arbejde for at planlægge og afvikle klubbens certifikatudstillinger.  

• Udvalget kan rekvirere assistance fra lokalrepræsentanten, når der afholdes arrangementer i dennes lokalområde.  

Ansvar:  

• Udvalget arbejder under ansvar overfor den til enhver tid siddende bestyrelse i Dansk Shetland Sheepdog Klub, der 

løbende skal holdes orienteret om udvalgets arbejde og planer. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson til udvalget. 
Datoer for udstillinger samt dommer skal godkendes bestyrelsen. Udstillinger må ikke være på sammen dato som DKK’s 
officielle udstillinger. (heller ikke officielle kreds udstillinger)  

 
 Øvrige opgaver:  

• Udvalget skal holde redaktionen for sheltiebladet informeret med aktuelle oplysninger om arrangementer. 

• Udvalget skal holde webmaster opdateret om udvalgets arbejde, således at webmaster kan lægge information på 

hjemmesiden.   

• Udvalget skal informere om egne arrangementer og resultater i klubbens Facebook gruppe.  

• Udvalget varetager beregning af ”Årets Hund” konkurrencerne, som ligger indenfor udvalget ansvarsområder. 

• Årets hund hædres altid på en af årets første udstillinger. Udvalget skal informere om egne arrangementer og resultater 
i klubbens Facebook gruppe.  

 

Økonomi:   

• Udvalget kan få dækket eventuelle mødeomkostninger efter nærmere aftale med bestyrelsen.  

• Udvalget afregner løbende efter afholdelse af de enkelte arrangementer med regnskab og bilag til Dansk Shetland 
Sheepdog Klubs kasserer.  

• De enkelte arrangementer udvalget afholder forventes at resultere i et overskud.  

• Enkelte arrangementer kan undtagelsesvis, og med fornøden begrundelse budgetteres med underskud efter aftale med 
Dansk Shetland Sheepdogs klubs bestyrelse.  

• Udvalget kan modtage kørselsgodtgørelse, som udbetales efter statens laveste takst.  

• Dommer og ringpersonale afregnes efter DKK’s gældende takster. 

Organisering:  

• Udvalget består af x antal personer hvis udvælgelse skal være godkendt af Dansk Shetland Sheepdog Klubs bestyrelse.  

• Udvalget aftaler selv indbyrdes, hvordan de ønsker at fordele opgaverne.  

• Den person i udvalget der har kontakt med dommer, må IKKE selv udstille. 

 Evaluering:  

• Udvalget aflægger i forbindelse med årets generalforsamling en skriftlig beretning for det forgangne års aktiviteter til. 
Denne beretning sendes til klubbens sekretær mindst 4 uger før generalforsamlingen.  


