Protokoll från UtsK:s möte 2014-07-01
Deltagande: Christa Edvardsson, Karin Festin, Catharina Linde Forsberg, Bernt Nilsson och Ewa
Swedare.
§1. Ewa hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Christa valdes till justeringsperson.
§4. Föregående protokoll godkändes.
§5. Diskuterades formen för kommande Clubshows. Christa presenterade en intressant idé om att ha en särskild
kommitté som arbetar med detta i samarbete med den lokalklubb där utställningen går av stapeln. Ett annat
förslag var att i framtiden arrangera showen vart annat år. Vi funderar vidare på detta till nästa möte.
§6. Exteriördomarkonferensen 2016 blir helgen 16-17/4 tillsammans med Drever- respektive Bassetklubben. En
kommitté om Catharina, Karin, Christa m fl. jobbar vidare med detta och fortsätter också omarbetningen med
raskompendiet.
§7. Redovisningsprogrammet Jyckedata kommer i framtiden att användas i utställningsverksamheten i samtliga
LA, vilket underlättar arbetet med att göra katalog. Kommitténs medlemmar samt alla utställningsansvariga i LA
kommer att erbjudas utbildning i programmet.
§8. Ewa informerade om en del problem i samband med resultatredovisningen från utställningarna. En del
hundars resultat stryks pga att de tävlat i fel klass eller att de tävlat under ett utländskt registreringsnummer trots
att de har svensk ägare. Det är ägarens skyldighet att känna till och följa reglerna, men som arrangörer bör vi
också gå igenom anmälningarna och försöka komma till rätta med sådant här innan katalogen trycks.
Vidare informerade Ewa om en utställning där domaren har noterat aggressivitet på flera hundar utan att ha
tilldelat dem ”Disqualified” samt en annan utställning där bestyrelserapporten inte varit korrekt. Båda dessa fall
har noterats av SKK, som samlat in uppgifter om det inträffade.
§9. Under övriga frågor noterades SKK’s kommentar till FCI’s cirklär angående anvisningar förande presentation
av hund på utställning.
§10. Ewa tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet 2014-07-05

Karin Festin
Sekreterare

Christa Edvardsson
Justerare

Protokollet justerat i original.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av SBlK/BCS.

