Protokoll nr 5 fört vid SSSK styrelsemöte 2018-06-19.
Plats: Telefonmöte.
Närvarande: Birgit Andersson, Jeanette Book, Carola Werngren, Christina Öjergren, Ulla
Sohlin, Sofie Sundberg, Maria Danielsson, Patricia Nord. Sandra Larsson fr.o.m. § 38

§33

Mötets öppnande
Ordförande Birgit Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§34

Val av sekreterare
Maria Danielsson valdes att föra dagens protokoll.

§35

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§36

Val av justeringsman
Ulla Sohlin valdes till justerare av dagens protokoll.

§37

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§38

Postlistan
Postlistan gicks igenom och lades till handlingarna. Noterades att skrivelser
inkommit från fyra medlemmar angående Mariestadshelgen. Skrivelserna är
besvarade av Birgit Andersson och Maria Danielsson.

§ 39

Ekonomi
Christina Öjergren rapporterade om klubbens ekonomi, som fortfarande är
god.
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för SSSK till och med 2018-06-01.
Rapporterna gicks igenom och lades till handlingarna.
Christina rapporterade att klubbshoppen är fortsatt mycket lönsam.

§ 40

Rapporter från kommittéerna
Redaktionskommittén
Ulla Sohlin rapporterade att SB nr 2/2018 är lämnat till tryck och väntas hamna
i brevlådorna under vecka 25. Nytt för SB nr 2/2018 är ett CERT/CACIB galleri
med hundar som erhållit CERT och/eller CACIB fr.o.m. 2018-01-01 och framåt.
Galleriet är planerat att finnas med i alla kommande nummer av SB.
Arbetet med SB nr 3/2018 är påbörjat.
Utbildningskommittén
Jeanette Book hade inget att rapportera.

Utställningskommittén
Birgit Andersson rapporterade att anmälan till Borås och Piteå har gått ut.
För Borås har vi fått söka dispens på grund av 83 anmälda hundar. SKK har
beviljat dispensen. I Piteå är det 66 anmälda, samma siffra som förra året. Vi i
utställningskommittén känner oss nöjda med anmälningssiffrorna för bägge
utställningarna.
Högboutställningen äger rum den 2 september detta år.
Ny domare i rasen: Mats Jonsson.
Avelskommittén
Birgit Andersson rapporterade att arbetet med kommande avelskonferens
pågår. Konstaterades att SKK har beviljat bidrag för konferensen.
Beslutades att klubben står för lokal, föreläsare, lunch och fika. Deltagarna står
själva för resa och middag och boende.
Fråga om när RAS blir färdigställt kom upp. Beslutades att Birgit Andersson
informerar avelskommittén att styrelsen förutsätter att RAS är godkänd av SKK
innan avelskonferensen 2018.
Handbokskommittén
Liselotte Norrbom har skickat en tidsplan samt tillsatt en grupp att hjälpa till
med kommande handbok bestående av 7 personer. Försäljning av Handbok
2020 är planerad att ske i Vilsta 2021.
Preliminära hålltider för Handbok 2020:
Gallerier,Trippeldiplom och Året-vinnare gäller perioden 2016-2020
Porträttgalleriet
Vinnare 2016 - 2017 färdigsammanställda februari 2019
Vinnare 2018 färdigsammanställda mars/april 2019
Vinnare 2019 färdigsammanställda februari 2020
Vinnare 2020 färdigsammanställda februari 2021
Uppdatering sker kontinuerligt på hundar som vunnit ytterligare meriter.
CERT/CACIB-lista på hundar som fanns med i tidigare handbok.
Annonser bokas och betalas senast i januari 2020. Annonsmanus ej klara, maj
2020.
Annonsmanus PDF senast augusti 2020. Alla annonser klara och godkända
oktober 2020.
De olika artiklarna klara vintern/våren 2020.
Uppdrogs åt Birgit Andersson och Ulla Sohlin att snarast ha ett möte
med LiseLotte Norrblom angående handboken.

Ungdomsverksamhet
Sofie rapporterade att hon varit i kontakt med ett antal andra specialoch rasklubbar för att få information om hur de jobbar med sin
ungdomsverksamhet. Uppdrogs till Sofie Sundberg sammanställa ett
formulär med specifika frågor till klubbens ungdomsmedlemmar för att
undersöka deras intresse för en eventuell ungdomsverksamhet.
Valphänvisning, vuxna till salu och parade tikar
Carola Werngren redogjorde för valphänvisningen, som under årets första
halva bestått av extremt få valpkullar att hänvisa till.
Kontaktområden
Konstaterades att kontaktpersonernas Facebook-grupp inte använts som
syftet var från början, dvs. att ge tips och råd.
Carola Werngren rapporterade att kontaktpersonernas Facebook-grupp
missbrukats på ett sätt, som inte följer policyn varken för kontaktpersonerna
eller dataskyddsförordningen. Exempelvis har konversationer kopierats och
spridits samt har personer, som inte är kontaktpersoner blivit taggade i inlägg
och kommentarer. Beslutades att stänga ner gruppen och att Admin meddelar
beslutet i gruppen innan det sker.
Hemsidan
Sofie Sundberg rapporterade att arbetet med hemsidan är ständigt
pågående. Carola Werngren uppdaterar valphänvisning och kontaktområden.
Anki Palomäki uppdaterar tävlingssidorna.
§ 41

Mariestadshelgen
Styrelsen konstaterar med glädje att denna helg var mycket trevlig, uppskattad
och välorganiserad. Styrelsen framför sitt tack till Lena-Maria Nilsson,
kontaktperson för Mariestadområdet, samt till hela arrangörsstaben för
nedlagt arbete. Ett reportage från Mariestadshelgen är utlovat till
Sheltiebladet nr 3/2018. Uppdrogs åt Sofie Sundberg att på hemsidan
sammanställa ett galleri från Mariestadshelgen.

§ 42

Årets utmärkelser
Årsmötet 2017 gav styrelsen i uppdrag att se över regler för nya
tävlingsgrenar som tillkommit efter årsmötesbeslutet. Styrelsen har tagit hjälp
av aktiva medlemmar inom de olika grenarna för att utarbeta regler för
nedanstående Årets utmärkelser.
Styrelsen beslutade att reglerna ska gälla fr.o.m. 2018-01-01 samt utvärdering
om två år. Oavsett vilken gren man tävlar i ska det vara minimum tre deltagare

för att tävlingen ska genomföras. Reglerna för de nya tävlingarna kommer
att läggas ut på hemsidan inom kort, samt i Sheltiebladet nr 3/2018.
Årets Noseworksheltie
Årets Freestylesheltie
Årets Heelwork to Musicsheltie
Årets Viltspårsheltie
Årets Allroundsheltie
Årets Brukssheltie
För att erhålla poäng i tävlan om Årets utmärkelser i de olika grenarna gäller att
ägare/ägarna till hunden är medlem i SSSK. Är det t.ex. en hund som är
fodervärdsplacerad, ska både fodervärd och uppfödare vara medlemmar.
Samma gäller för delägd hund för att kunna tillgodoräkna sig poäng i tävlingen.
För att kontrollera medlemskap använder sig klubben av ägaruppgifter från
SKK Hunddata. Det är av största vikt, att de som tävlar kontrollerar att
SKK Hunddata har korrekta ägaruppgifter.
§ 43

Dataskyddsförordningen
Christina Öjergren rapporterade att information om dataskyddsförordningen
har delgetts samtliga medlemmar via hemsidan. Ett utskick har under april
månad gjorts till samtliga medlemmar på klubbens uppfödarlista för ett
godkännande att publicera deras namn, kennelnamn, ortsadress, e-mailadress samt hemsidesadress.
Uppdrogs åt Christina Öjergren att utforma en liknande blankett till
SSSK.s kontaktpersoner, så att deras namn och telefonnummer kan
publiceras på hemsidan, i Sheltiebladet samt finnas med i eventuella
utskick till medlemmar.

§ 44

Revidering av klubbens policydokument
Uppdrogs åt Jeanette Book, Carola Werngren och Patricia Nord att
revidera klubbens policydokument.

§ 45

Fråga om vallanlagstest
Inkommen fråga från medlemmar ifall SSSK har planer på att anordna ett
officiellt vallanlagstest för Shetland sheepdogs under 2018. Styrelsen
konstaterade att för närvarande saknar klubben resurser för sådant. Uppdrogs
åt Sandra Larsson att undersöka vilka förutsättningar som finns.

§ 46

Tävling på Facebook.
Sofie Sundberg presenterade ett förslag att anordna en tävling för SSSK.s

medlemmar på Facebook. Beslutades att anordna tävlingen. Uppdrogs åt Sofie
Sundberg att dra upp riktlinjer för tävlingen och utlysa den på Facebook.
§ 46

Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 47

Nästa möte
Birgit Andersson kommer att kalla till nästa möte i september-oktober.

§ 48

Mötets avslutande
Birgit Andersson tackade alla som deltagit och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Maria Danielsson
Justeras:
Birgit Andersson

Ulla Sohlin

