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Närvarande:
Thord Byström, Camilla Rönnqvist, Eleonor Sjögren,
Maria Drangel, Conny Hallberg, Eva Lindeberg, Malin Johansson
Anmält förhinder:
Madelene Dahlgren

8.1 Mötets öppnande
Ordförande Thord hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

8.2 Dagordning
Fastställdes och godkändes

8.3 Val av justerare
Eva valdes att justera protokollet jämte ordföranden

8.4 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna

8.5 Ekonomisk rapport
Plusgiro
185966,26:-

Antal medlemmar 281st

- Swish konto till klubben
Kostar 500:-/år Varje transaktion kostar 2:-/st
Numret kommer att komma upp på hemsidan

Fakturor
- Pannband
- Webbhotell
- SBK Förbundsmedlemskap

8.6 Skrivelser/mail IN / UT
IN
Exteriörkonferens
SBK Info Nr.7
Organisationskonferensen

UT
Exteriörkonferens
Organisationskonferensen

8.7 Utskotten:

PR / Info
Tidningen
# Manusstopp 20 Nov
# Trofén uppdaterad 11 Nov

Prov / Tävling
# Inget att rapportera

Utställning
# Vi har fått in förslag på domare till nästa års Specialutställning 9 Juni. Namn och presentation
kommer senare.

Exteriör
# Kompendiet
Thord arbetar vidare med kompendiet och kommer skicka ut ett utkast senare
# Exteriörkonferensen
Conny har deltagit på telefonmöte inför konferensen. En kort summering är att vi måste ha klart vårt
nya RAS-kompendiet till Januari. I det kompendiet skall vi ha jobbat in rasens förtjänster och brister
som kommentarer till berörda delar. Detta då det sedan i september är tvingande av exteriördomare
att ta hänsyn till vår avelsstrategi och de förtjänster och brister som vi har inventerat skall därför ha
arbetats in i nya RAS. Vi skall även till konferensen ta fram 5 – 10 hundar som ska visas upp. Thord är
presentatör och Camilla R är bisittare.

Avel /Hälsa
# Lathunden
Har inkommit förslag på en person som vill ta hand om lathunden

# HD
Fråga ang om att söka en generell dispens hos SKK av bekämpnings programmet gällande HD,
skickades till SBK AU för utlåtande . Önskemålet var att kunna avla på HD A med HD C hund.
SKK vill dock inte ha olika typer av bekämpnings program inom rasklubbarna, men både SBK och SKK
ställer sig dock positiva till generella dispenser fram till att rasklubben beslutat om vilken väg man
skall gå gällande bekämpnings programmet. Varje uppfödare kommer kunna söka en generell
dispens för avel av en kombination med en HD C hund.
SDK kommer att tillstyrka dispensen med krav att båda föräldradjuren är DCM testade och fria samt
att bakomvarande HD statistik ser bra ut. Därefter går det vidare till SBK som är väl informerade om
de problem som finns inom aveln och SDK rekommendationer gällande avel. Till slut är det dock SKK
som avgör dispensansökan.
Uppfödare som har frågor gällande detta kan vända sig till AU/Madelene Dahlgren .
Förhoppningsvis kan antalet dispens ansökningar även ge en indikation på hur stort behovet av avel
på HD C hundar är.
För att ändra något i vårt bekämpningsprogram måste vi ha ett uppdaterat RAS och det skall vara
klart i December 2018. Därefter kan Rasklubben besluta vilken väg man vill gå index alt slopa
bekämpnings programmet , eller låta det vara kvar. SKK’s egen HD utredning kommer att vara klar
2019.

8.8 Organisationskonferensen
# Organisationskonferensen Scandic Star Sollentuna 25-27 Januari styrelsen anmäler Camilla R

8.9 AU
# En klubbmedlem Mats Grundel har erbjudit sig att ta över arbetet med Lathunden. Klubben
välkomnar Mats och styrelsen beslutar att Mats Grundel tar över Lathunden från och med nu

8.10 Nya frågor
# Årsmötet Östra LO
Lördag 23/3 kl.13.00 Återkommer med plats

8.11 Övriga frågor
# Feedback på vårt mail ang “New ZTP Regulations 2020”
Vi har inte fått någon feedback på vårt mail från våra Nordiska grannar. Sekreteraren mailar
iväg en förfrågan om feedback
8.12 Nästa möte
Tisdag 8 Januari

8.13 Avslutning
Thord tackade de närvarande för ett bra möte och förklarade detsamma för avslutat

