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

Referat af bestyrelsesmøde 27/2, 2022
Tilstede: Mette (sup.), Kirsten, Lone, Ernst, Erik, Tine
Afbud: Vibeke (sup.)
1. Opfølgning på referat fra sidste møde
En snak om tavshedspligt.
Vidensdeling for opdrættere og andre interesserede: En egentlig mentorordning Bliver ikke til noget da DKK har sat
det i gang. Henvendelser om avl besvares af sundhedsudvalget, som guider videre, i første gang henvises der til
opdrætter af den kommende avlshund.
Erik vil arrangere workshop om opdræt og sundhed.
2. Meddelelser fra formanden Endvidere gensidig orientering siden sidst om forhold, hvortil der ikke er
knyttet korrespondance.
3. Økonomi
Ingen problemer
4. Nyt fra udvalgene
Aktivitet
Maria, ny lokalrepræsentant haft et agilityarrangement
Kirsten har haft ringtræning og der har som sædvanligt været flere juletræf
Der er ønske om pelspleje kursus og det er på vej
Hyrde der er også åben for ikke-medlemmer, med lille ekstragebyr, det sikre at holdene bliver fyldt.
Rallyudvalget (nyt) er kommet godt fra start. Mette styrer det flot, der arrangeres rally prøver
Udstilling
Færdig med planlægning/dommer for 2023
Der er lagt forsikring på fly biletterne, så pengene kommer tilbage ved aflysning.
Mange tilmeldinger på næste udstilling.
5. Opstart af udvalg
Vi er åbne for nye udvalg, på medlemmernes initiativ.
Ville være godt med et ag udvalg. En løs snak om baner/leje af baner
6. DKK´s Formandsmøde
Flyttet til oktober sammen med Inspirationsdage for kredse og specialklubber 22-23 okt.
7. Kommunikation
En snak om Facebook og hvordan opslagene fordeles og spredes ligeligt.
Obs er det udnyttet optimalt?
Klubben er nu på instagram.
8. Kørselsgodtgørelse
Taksterne bliver ens for alle i bestyrelse og udvalg.
9. Sponsor aftaler, Klausen import
Priserne er pludselig steget 50% på rosetter, men der forhandles ned.
10. Uddannelser
Klubben er åben for uddannelse i diverse udvalg, mod aftale.

11. Årets sheltie
Nye regler for årets sheltie overvejes på længere sigt.
12. GF
13. Eventuelt
DBA-annoncer. Der er ulig konkurrence fra salg af hvalpe uden stambog på dba
Dato for næste møde
Konstituering foretages efter GF på dagen

