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Protokoll nr 7 fört vid SSSK styrelsemöte 2018-12-12
Plats: Telefonmöte.
Närvarande: Birgit Andersson, Maria Danielsson, Christina Öjergren, Carola Werngren,
Jeanette Book, Ulla Sohlin.
Meddelat förhinder: Sofie Sundberg, Patricia Nord, Sandra Larsson.

§ 61

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

§ 62

Val av sekreterare
Maria Danielsson valdes att föra dagens protokoll.

§ 63

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 64

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

§ 65

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 66

Postlistan
Postlistan gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 67

Ekonomi
Christina Öjergren rapporterade om klubbens ekonomi fortfarande är
god trots genomförd Avelskonferens.
Resultat från årets utställningar presenterades.
En ekonomisk rapport från Mariestadshelgen har ännu inte inkommit till
styrelsen.
Christina Öjergren rapporterade att klubbshoppen fortsatt är mycket lönsam.

§ 68

Rapporter från kommittéerna
Redaktionskommittén
Ulla Sohlin rapporterade att under hösten har arbetet med SB nr 4/2018 pågått
med insamlande av artiklar och reportage av skilda slag, för att så många
medlemmar som möjligt ska hitta något av läsvärde. Ett nytt galleri har
tillkommit: Certgalleri Agility och Certgalleri Rallylydnad. Ett digert arbete
eftersom det lagts upp med samtliga cert från årets början. Annika Mojanis har
varit till mycket stor hjälp med insamlingen av cert och liksom Jenny Ohlsson
som har samlat in rallylydnadscert, redaktionen vill tacka dem för detta.
Alla SB nr 4 ”julnumren” innehåller uppfödarnas julannonser. Med glädje
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konstateras att årets SB nr 4 har ökat antalet uppfödarannonser från förra året.
Pernilla Öjergren har som vanligt, på ett outtröttligt vis, medverkat till att göra
efter annonsörernas önskemål.
Arbetet med SB nr 1/2019 är påbörjat.
Utbildningskommittén
Jeanette Book, inget nytt att rapportera.
Utställningskommittén
Birgit Andersson rapporterade att ingen ny domare tillkommit på rasen.
En ny domaransökan har inkommit från Markus Gisslén.
Avelskommittén
Birgit Andersson rapporterade att Avelskonferensen är avverkad och mindre
rapport fanns med i SB nr 4/2018. AK håller på att sammanställa enkäter och
utvärderingar från konferensen.
Arbetet med RAS är i slutskedet och blir förhoppningsvis snart klart.
Handbokskommittén
Konstaterades att ingen rapport har inkommit trots påminnelser både via
Handbokskommitténs Facebookgrupp samt via e-mail.
Styrelsen uppdrog åt Birgit Andersson att ta ytterligare kontakt med
kommittén, för att få en rapport till kommande styrelsemöte.
Ungdomsverksamhet
Sofie Sundberg rapporterade via e-mail, att det kommer att skickas ut
frågeformulär i början av 2019 angående ungdomsverksamheten.
Valphänvisning, vuxna till salu och parade tikar
Carola Werngren redogjorde för hänvisningen Valp/vuxen/parade tikar:
Valphänvisning 52 kullar hittills under året. Har fått tacka nej till 4 kullar
under året pga. att dessa haft alltför hög inavelsgrad samt att i ett fall har tiken
inte var utställd.
Vuxna till salu hittills 10 anmälda under året
Parade tikar hittills 9 anmälda under året.
Kontaktområden
Carola Werngren rapporterade ett nytt kontaktområde: Falun. Katarina
Persson och Erica Georgsson hälsas välkomna som kontaktpersoner.
Konstateras att det just nu är väldigt tomt med planerade träffar på
kontaktområdena. Carola kommer att maila alla kontaktpersoner
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och hoppas det fylls på med nya träffar i områdena inför 2019.
Hemsidan
Sofie Sundberg rapporterade via e-mail att arbetet med hemsidan är ständigt
pågående och att ett galleri från kontaktområdenas verksamhet diskuterats.
Arbetande hundar, trippeldiplom
Sandra Larsson rapporterade via e-mail att hittills har inkommit:
11 Trippeldiplom ansökningar
10 Årets Agility ansökningar
5 Årets Allround ansökningar
1 Årets Bruks ansökning
3 Årets Lydnads ansökningar
4 Årets Nosework ansökningar
9 Årets Rally ansökningar
3 Årets Viltspår ansökningar
§ 69

Specialklubbskonferens
Beslutades att Birgit Andersson deltar i SKK:s Specialklubbskonferens
2-3 februari 2019.

§ 70

Årets rosetter
Beslutades att utdelningen av Årets rosetter kommer att ske efter
utställningen innan middagen på lördag kväll i Vilsta. De som inte kan delta
kommer att få sin/sina rosetter hemskickade.

§ 71

SSSK:s Årsbok 2018
Förslag att klubben ska ge ut en årsbok lämnades. Tanken är att den ska
innehålla det som hänt under året såsom resultat under året, certvinnande
hundar under året, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan etc. Kostnaden för
årsboken är beräknad till ca 300 kr/bok för Sheltieklubbens medlemmar.
Beräknad upplaga på 200 exemplar.
Frågan diskuterades livligt och beslut togs att bordlägga frågan till nästa
styrelsemöte, för att fler styrelsemedlemmar ska få tillfälle att säga sitt.

§ 72

Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda.

§ 73

Nästa möte
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Nästa möte beslutades att vara den 17 december 2018 kl. 18.00.

§ 74

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

Vid protokollet:
Maria Danielsson
Justeras:

Birgit Andersson

Ulla Sohlin

