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Protokoll nr 6 fört vid SSSK styrelsemöte 2018-09-04
Plats: Telefonmöte.
Närvarande: Birgit Andersson, Christina Öjergren, Ulla Sohlin, Sofie Sundberg, Patricia Nord,
Sandra Larsson. Carola Werngren fr.o.m. § 55.
Från valberedningen: Johnny Andersson.
Anmält förhinder: Maria Danielsson och Jeanette Book.

§49

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

§50

Val av sekreterare
Ulla Sohlin valdes att föra dagens protokoll.

§51

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§52

Val av justeringsman
Christina Öjergren valdes till justerare av dagens protokoll.

§53

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§54

Postlistan
Punkten bordlades med anledning av att sekreteraren inte var närvarande vid
dagens möte.

§ 55

Rapporter från kommittéerna
Redaktionskommittén
Ulla Sohlin rapporterade att SB nr 3/2018 är lämnat till tryck och väntas hamna
i brevlådorna under vecka 38.
Nytt för SB nr 3/2018 är, att vi uppmärksammar att många shelties haft stora
framgångar i finaltävlingarna, BIS- och BIG i Sverige, samt framgångar
utomlands, Crufts och Världsutställningen i Amsterdam, Benelux och FSSK
specialutställning. Ett galleri daterat från årets början presenteras i SB nr
3/2018. Dessvärre kom inte reportaget från Mariestadshelgen med i nr
3/2018.
I SB nr 4/2018 kommer BIS- och BIG placeringar i de nordiska länderna, från
årets början, att presenteras liksom ev. nytillkomna BIS- och BIG placeringar i
Sverige och inom Norden. Medlemmar, med shelties som placerat sig i
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finalringarna i länder utanför Norden, uppmanas att själva ta kontakt med
redaktionen, pga. svårigheter att söka igenom och hitta resultat från samtliga
utställningar utomlands.
Arbetet med SB nr 4/2018 är påbörjat.
Utbildningskommittén
Ingen rapport från utbildningskommittén.
Utställningskommittén
Birgit Andersson rapporterade att vi haft två trevliga sommarutställningar i
Borås och Piteå. Strålande väder och nöjda utställare. I Piteå anordnades även
middag efter utställningen vilket uppskattades.
Till utställningen i Högbo är det 66 anmälda hundar och vi känner oss nöjda
med tanke på att samtliga kennelklubbsutställningar har haft mycket låga
siffror, 20-40 anmälda på de senaste utställningarna.
Nästa år har vi fyra utställningar: Vilsta, Borås, Piteå och Högbo.
Nya domare på rasen: Maria Lönnhammar, Arvid Göransson och Ingela
Kyrklund.
Avelskommittén
AK arbetar för högtryck för att färdigställa RAS. Arbetet inför Avelskonferensen
i oktober arbetas det intensivt med. Över 110 medlemmar har redan anmält sig
och medlemmarna ser fram emot en givande helg. Jostein Tostrup kommer att
föreläsa från genetikkonferensen i Oslo på lördagen.
Birgitta Åhman, avelsfunktionär, har anmält sig till Distansutbildning i hundavel
och genetik.
AK får då och då en del frågor från medlemmar och AK har diskuterat att lägga
upp en frågor/svar spalt på hemsidan under avel.
Handbokskommittén
Birgit Andersson rapporterade från mötet med LiseLotte Norrblom,
sammankallande i handbokskommittén. Vissa justeringar i tidsplanen
från föregående möte är gjorda.
Handbokskommittén består av:
Liselotte Norrblom, arbetsledare
Sinnica Wahlinder
Lovisa Orleifson Smeby
Maria Edmark
Pia Gustvall
Angelica Fäger, foto
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Birgitta Åhman, korrekturläsning samt artiklar
Monica Sjölund skriver om ”gamla” sheltieuppfödare.
* Alla i kommittén behöver ha arbetsuppgifter. (Att ragga annonser,
korrekturläsning, artiklar m.m).
*Kommittén kommer överens vilka/vem som skriver artiklar och vad det ska
innehålla.
* Alla i handbokskommittén ska ha SSSK adress handbok@sssk.org. Detta för
att alla ska vara delaktiga i det material och de e-mailkonversationer som förs
mellan medlemmar och styrelsen.
* Mycket viktigt att kommittén beslutar vem som ska svara på de mail som
inkommer till handbokskommittén. Bekräftelse att mail är mottaget ska
ovillkorligen och omgående skickas.
* 31/12 2019 är det manusstopp för artiklar. Manus i PDF-format.
* 31/3 2020 är det manusstopp för samtliga annonser. Annonser ska betalas i
förskott i samband med att de skickas in. Ulla tar emot manus.
* Bilder som är högupplösta kan användas till den nya handboken.
* Alla bilder samt färdiga hundar med CERT/CACIB som ska in i galleri 20162020 ligger i Dropbox som delas av Ulla Sohlin och LiseLotte Norrblom.
* Titlarna ska vara korrekta och likadana som SKK tillämpar. Alla titlar ska
skrivas ut.
* En förändring som kan ske är, att man inte bara radar upp namnen på
hundar(cert/cacib lista i handboken) utan man visar upp foton på hundar som
publicerats i tidigare handbok. Samtliga hundar som vunnit meriter under
denna period presenteras med bild och text. Cert& Cacib. Detta kan medföra
en extra tryckerikostnad.
* Handboken ska vara klar 31/12 2020. Då ska tid beställas för tryck och
bindning till i mitten av januari 2021.
* Handboken klar till försäljning början av mars 2021.
* Ulla samlar bilder på shelties att använda som utfyllnadsbilder för att
undvika, att det blir tomma sidor i slutet av boken.
* Ulla upprättar en facebook grupp för handbokskommittén.
Ungdomsverksamhet
Sofie Sundberg rapporterade att arbetet med ungdomsverksamheten är
pågående. Frågor till enkäten som ska skickas ut håller på att utformas, vilket
beslutades vid förra styrelsemötet.
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Valphänvisning, vuxna till salu och parade tikar
Carola Werngren rapporterade angående valpförmedling, vuxna till salu samt
parade tikar.
Totalt har det varit 41 kullar till förmedling hittills i år varav 12 efter senaste
styrelsemötet.
Totalt 8 vuxna hundar har varit till förmedling hittills i år varav 3 efter senaste
styrelsemötet. Totalt 8 parade tikar hittills i år varav endast 1 efter senaste
styrelsemötet.
Kontaktområden
Carola Werngren rapporterade att många av kontaktpersonerna är svåra att nå
vare sig via facebook, e-mail, sms eller telefon.
Kallelse till telefonmöte den 11 september kl. 19.00 är utskickad och besvarats
av de flesta. 6 st har meddelat förhinder. 12 st har tackat ja till mötet. 3 st har
lämnat eventuellt besked att delta. 5 st har inte svarat alls.
Hemsidan
Sofie Sundberg rapporterade att hemsidan uppdateras i vanlig ordning så fort
det går och i takt med att uppdateringar kommer in.
Det har tillkommit lite gallerier förutom Championatgalleriet, så finns även
Cert/Cacib och från specialerna. Gallerier och resultat från specialerna har varit
efterfrågade. Medlemmarna har visat uppskattning att de nu finns på
hemsidan. Det är även ett galleri under uppbyggnad, BIG, BIS och framgångar i
utlandet. Det är för övrigt samma galleri som kommer i SB nr 3/2018.
Facebooktävlingen, som vi hade i somras, var uppskattad av medlemmarna.
Arbetande hundar, trippeldiplom
Sandra Larsson hade inget att rapportera angående de arbetande hundarna,
pga. att tävlingssäsongen inte är avslutad.
Inga nya trippeldiplomsansökningar om trippeldiplom har inkommit.
Policy för kontaktpersoner
Patricia Nord rapporterade att en omarbetad policy för kontaktpersoner
kommer att vara färdigställd under senhösten.
§ 56

Inbjudan Barbara Thornley
Beslutades att Barbara Thornley, kennel Felthorn, bjuds in att föreläsa
om rasen 17/3 2019 i Vilsta, dagen efter vår specialutställning.
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§ 57

Utbildningar
Beslutades att Patricia Nord ska delta i SKK.s distansutbildning i
föreningsteknik.

§ 58

Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 59

Nästa möte
Birgit Andersson kommer att kalla till nästa möte efter avelskonferensen
i oktober.

§ 60

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

Vid protokollet:
Ulla Sohlin

Justeras:
Birgit Andersson

Christina Öjergren

