Svenska Specialklubben (SSpeK)
Protokollssammandrag för möte 01-2019
Datum:
15/1 2019
Telefonmöte
Typ av möte:
Närvarade:
Anders Andersson AA, Berit Bertilsson BB, Cecilia Carlsson CC,
David Davidsson DD och Erik Eriksson EE

Följande ärenden hanterades och beslut togs på mötet:

Under utestående uppdrag
Vidare arbete angående ärendet med SKK/AK ang. parning mellan xxx och xxx.
Beträffande AB:s besked om sponsring. – De vill ha Organisationsnummer, vem som är
klubbens firmatecknare, antalet event, hur de presenteras på hemsidan och hur många
medlemmar det finns i SSpeK.
Under nya ärenden
Xxx-klubben meddelar att de har tagit beslut att ansluta sig till SKKs medlemsregister från
januari 2019.
Vi har tillstyrkt ansökan för Frida Fredriksson
Vi har tillstyrkt dispensansökan för parning av tik.
Beslut om att tillstyrka Göran Göranssons ansökan om att utöka sitt rasregister.
Information om rasklubbs utställning och dispensansökan. Beslutade att kontakta SKK/UK.
Därefter kommer klubbens styrelse kallas till ett möte med SSpeK.
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Under kassörens rapport
Det rapporterades att klubbens ekonomi är god. Medlemsintäkter har dock inte kommit in
än från alla klubbar än.
Domarkonferensen 2020. Rasklubbars ekonomi ska inte hindra dem att göra ett bra jobb.
1. Beslutade att klubbar kan äska reseersättning från SKK under tiden de jobbar inför
domarkonferensen.
2. Beslutade att utbetala till de rasklubbar som har äskat ersättningar från
domarkonferensmöte i Östersund.

Under rapporter från rasklubbar
Rasklubb har haft problem med skriverier i sociala medier bl.a. med utställningsresultat från
sommarens rasspecial. Förslag att inbjuda rasklubbarna till konferens med exteriördomare
för att lära sig mer om tillvägagångssättet för exteriörbedömning. Utställningskommittén får
i uppdrag att ta fram ett förslag på program och tar kontakt med SKK för ett uttalande om
etik och moral vid utställning.
Information om nybildad rasklubb - Interimsstyrelsen för den nybildande klubben kan ta
hjälp av ytterligare personer om det behövs, idag finns det 12 medlemmar. Styrelsen som
ska väljas på kommande årsmöte ska bestå av 3 ledamöter och 1 suppleant. Valberedningen
jobbar fram en ny styrelse.
Rasklubbarna tilldelades mentorer/språkrör.

Under övriga rapporter
Domarkonferenskommittén rapporterade att inbjudan till domare har skickats ut.
Den årliga informationsträffen för rasklubbar genomfördes i Mora den 8-9 januari i
år. Tre rasklubbar kunde inte delta, men övriga var representerade och fick bland
annat utbildning i föreningsteknik och en föreläsning om hundars mentalitet.
Presentationer och deltagarlista skickas till klubbarna inom kort.
Avelskommittén uppmanar att påminna rasklubbarna att göra färdigt RAS.

Vid tangenterna
Anders Andersson
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