SW_Styrelsemöte_2015-10-25_Protokoll
Tallmätargatan 1, Västerås

Närvarande:

Annika Janson (Ordförande)
Pekka Nykopp
Marie Gellerstam
Anna-Karin Widén
Marie Eriksson
Kristin Kristvinsdôttir
Sofia Sandström
Hilda Eriksson
Jeannette Lindblad (Sekreterare)

Frånvarande:

Josefine Lampinen
Ann Rosdahl (2. Suppleant)
Elisabeth Meyer (3. Suppleant)

Malin Westlie (1. Suppleant)

§131 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 11:30

§132 Val av justerare
Till justerare valdes Kristin Kristvinsdôttir.

§133 Fastställande av dagsorden
Under §142Hemsida läggs till Forumet.

§134 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Det var inga kommentarer till protokollet och det lagdes till handlingarna.

§135 Genomgång av aktivitetslistan för punkter som inte har status klar
Aktivitetslistan gicks genom.

§136 Inkommande och utkommande skrivelser
Inkommande och utgående skrivelser gicks genom.

a) Inkommande:
I83

2015-09-21 Vinthunden - Årsboken 2015
Kontaktperson: Jeannette Lindblad
Bilder: Marie E. jagar bilder

I84

2015-09-23 SKK_Anvisningar logga och färgval. Klar

I85

2015-09-25 SvVK Auktorisation exteriördomare. Info

I86

2015-09-28 SLU Forskningsnyheter nr 9 2015. Info

I87

2015-09-28 SKK_Påminnelse- inbjudan till Rastorget på Stockholms Hundmässa 2015. Klar

I88

2015-09-30 SvVk - Vinthunden PM-nummer 4-2015
Vilsta (Ansv. Hilda) och information om Årsmöte (Ansv. Annika)

I89

2015-10-01 Bekräftelse - Forskningsseminarium (Tina Permo). Info

I90

2015-10-06 Peder Lönn – Strömsholm. Info

I91

2015-10-06 About Raskompendium - Finska Whippetklubben. Kontakta Barbara R. Smith

I92

2015-10-07 Information om entropion och ögats adnexa. Skicka mail till Avelskommittén

I93

2015-10-08 H. Härling. Annika svara H. Härling

I94

2015-10-08 SvVk_ Länsklubbarnas utställningsprogram 2018. Info

I95

2015-10-08 SKKS nya uppfödarutbildning. Info
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I96

2015-10-09 Hans Rosenberg - Stockholm Hundmässa. Hans Rosenberg kan kontakta Marie E.

I97

2015-10-09 Nyhetsbrev från SKKS Utställningskommitté oktober 2015. Info

I98

2015-10-11 Whippet Club's magazine. Se svar under §143 Whippetbladet

I99

2015-10-17 SvVk_Hundrasguiden. Ansvariga för att se över rastexten är Annika och Jeannette

I100

2015-10-18 SvVk_ Ny utvecklingsavgift IT-stöd för utställningsverksamhet.
Se svar under §141 Utställningskommittén

I101

2015-10-18 SvVK_ Remiss angående Allmänna regler för utställningar prov tävlingar och
beskrivningar 2017-2021.
Alla ska ha läst allmänna regler 2017-2021. Tas upp den 2015-11-24.

I102

2015-10-18 Uppfödarutbildningen. Info

I103

2015-10-20 Inoff whippetutställning i Västra. Info

I104

2015-10-20 SvVk_Ansökan från Anita Whitmarsh som till att utöka sitt rasregister med whippet
Svenska whippetklubben tillstyrker inte att Anita Whitmarsh utökar sitt rasregister med
whippet. Se motivering i svar till SvVK (U35)

I105

2015-10-21 Niklas från Åland vill sälja almanacka med whippet tillsammans med SW.
Se §144 Shopen

I106

2015-10-22 Övergångsregler mellan nuvarande och nya uppfödarutbildningen (den fysiska i
studiecirkelform). Info

I107

2015-10-24 Anmälda på Strömsholm. Pekka svara Peder Lönn

I108

2015-10-24 Påminnelse Årsboken_2015. Info

I109

2015-10-24 Påminnelse Vinthunden PM-nummer 4-2015. Info

b) Utgående:
U24

2015-09-17 Svar till Lena Olofsson - Whippet utställning 2016.

U25

2015-09-23 Malin skickat anvisningar om loggar och färgval till SKK

U26

2015-10-03 Svar till SvVK om Ok till vidare utbildning av Maria Lönhammar

U27

2015-10-07 Svar till H. Härling

U28

2015-10-08 Svar till H. Härling

U29

2015-10-14 Svar till Hans Rosenberg

U30

2015-10-18 Maries svar på uppfödarutbildning

§137 AU beslut
Det har inte fattats några AU beslut sedan förra mötet.

§138 Ekonomi
Ekonomin ser generellt bra ut. Vi har en stabil ekonomi. September resultatet är på 131 000 SEK föra skatt.
Kassa/bank: 301.958 SEK

a) Strömsholm
Överskott på 19.000 SEK + 6.000 SEK på lotteri + 5.700 på tröjor.

b) Avtalet med Svealand
Avtalet måste omförhandlas, då det går ut 2015-11-30.

c) Annonser
Det avviker mycket på annonsintäkter. Det har inte kommit in så mycket annonser som budgeterat
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Det beslutades att från 2016 är det möjligt att få en annonssida i varje nummer av Whippet Bladet 2016.
Pris 1.200 SEK mot normala 1.600 SEK. Går ej att avboka eller ändra. Det åligger helt annonsören att inkomma
med sin annons senast sista manusdag för respektive nummer. Återbetalning sker inte. Ej nyttjad annonssida fylls
med redaktionellt material. Sista boknings- och betaldatum är 26/02-2016.

§139 Administrativa frågor
d) Hur hantera inlägg i sociala media?
Ordförande gick genom den allmänna policyn om privata inlägg på sociala medier.

e) Valphänvisningen
När man ringer på telefonnumret till valphänvisningen, existerar telefonnumret inte. Jeannette kontakter
valphänvisaren.

§140 Avelskommittén
a) Arbetet 2016
Avelskommittén (AK) har möte i Växjö 2015-11-02. AK vill att styrelsen tar ett beslut om att styrelsen ställer sig
bakom att den/de som ska utbilda i SW:s uppfödarutbildning/Raskompendium ska vara en person(er) med
whippet bakgrund. Styrelsen ger AK i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Raskompendiet kan inarbetas i SW:s
uppfödarutbildning.

b) Uppfödarregistrat
Det beslutades att ta bort stjärnorna på uppfödarregistrat, då de flesta av klubbens uppfödare har gått SW:s
uppfödarutbildning.

c) Uppfödarutbildningar
Målet är att SW har två uppfödarutbildningar per år. Viktigt att nyheter inom juridik gås genom, då juridik är
färskvaror.

§141 Utställningskommittén
a) Anmälningsavgifter utställningar 2016 – ska de justeras?
Det beslutades att gå över till SKK Internetanmälan per 2016-01-01. Pekka är ansvarig för att kontakta SKK.
Det beslutades att höja anmälningsavgiften med 10 SEK för officiella klasser (junior, unghund, bruks, öppen,
champion och veteran).
Det beslutades att ta bort 2:a anmälningstiden.
Det beslutades att ändra sista anmälningsdag till 3 veckor innan utställningen när vi övergår till SKK
Internetanmälan 2016-01-01.

b) Domare 2016
Domare till Visby inofficiella utställning 2016
Förslag på domare: 1. Kicki Sandell, 2. Lena Hjalmarsson, 3. Anita Benneskog och 4. Thomas Warell
Domare till Skåne inofficiella utställning 2016
Förslag på domare: 1. Annika Jansson och 2. Anna-Karin Widén
Pekka skickar inbjudan till domare.

c) Lokalustställning i samarbete med SvVK/s maj 2016
Det finns ingen lokalarrangör. Annika skriver på FB och frågar om någon har lust att vara lokalarrangör 2015-0515. Kristin erbjuder att vara lokalarrangör om ingen andra lokalt vill vara det.

d) Lokalarrangör officiell utställning i Tångahed
Det finns ingen lokalarrangör. Michaela har tackat nej. Vi avvaktar till att se vad Vinthundsklubben gör.
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e) Kriterier för att bli inbjuden att döma på vår riksutställning






Whippetanknytning
Auktoriserat domare, som har dömd under flertal år och dömd mycket whippet
Ha född upp whippet under en längre tid
Ha ägd och levd med whippetunder en längre tidsperiod
Får inte ha döma i Norden 2 år innan utställningen

Framtida Riksutställningsdomarlistor bör innehålla en motivation, varför man rekommenderar just den domaren.

§142 Hemsidan
a) Redovisning av valphänvisning/valpgåvomedlemskap
Allt fungerar utan problem.

b) Forumet
Det beslutades att ta bort Forumet på Svenska Whippetklubbens hemsida. Det fanns länkar till porrsidor och till
erbjudanden om sextjänster på den.

§143 Whippetbladet
a) Årsbästalistor
Allt som Whippetklubben räknar läggs ut.

b) Förfrågan på exemplar av Whippetbladet
Vi har fått ett antal förfrågningar om det går att köpa ett enkelt exemplar av ett specifikt nummer av
Whippetbladet, t.ex. för att det finns en bild av personens hund i just det nummer.
Det beslutades att det går att köpa enstaka exemplar av Whippetbladet. Inom Sverige kostar det kostar 100 SEK
inkl. porto. Utom Sverige kostar det 80 SEK + faktiskt porto + 20 SEK för PayPal.

§144 Shopen
a) Almanacka med whippet av Niklas från Åland
SW tackar nej till erbjudandet. Sofia svara Niclas.

§145 Utvärdering av Riksutställning
På grund av tidsbrist hann vi endast att lista plus/minus. Vi hann inte utvärdera de listade punkterna. Bör tas på ett
nytt fysiskt möte i god tid innan Riksutställningen 2016.

b) Utvärdering av hur SW:s arbeta fungerade på Riksutställning
Plus



Minus
Utåt såg det ut som allt var välorganiserat – de
som var på plats fixade det på något sätt
Bra stämning i gruppen
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c) Utvärdering av samarbetet med SvVk samt nya platsen Strömsholm
Plus

Minus

Utställningsplatsen

Bra utställningsplats

Bra miljö

Underbar plats mitt i Sverige

Bra ringar

SvVk hade bra koll på ringsättning, och utkörning
av tält och bord

Utställningsplatsen

Ändrat ringnummer i förhållande till tidigare år

Gräset var för högt

Inget vatten

Toaletter

Spärra vägen vid ån

Skyltningen vid parkeringen

Kör hastigheten

Saknande av parkeringsvakter

Veterinärkontroll
Restaurang/mat

Kaféet – dålig information

Kaféet – dåligt med tillgång till mat

Kaféet – mat till domare tog för lång tid

Mat till funktionärer

Mat till SW

ICA

För långt till restaurang
Boende/Camping

Mycket dåligt med boenden på Strömsholm

Dålig uppställningen för campare, som det togs
betald för

Saknande av toaletter för campare

Inget vatten för campare!

Saknande av lokala sopor för campare

Saknande av behållare för campare

§146 Roller & ansvar inom styrelsen och kommittén
På grund av tidsbrist behandlades denna punkt inte. Tas på nästa fysiska möte.

§147 Övriga frågor
a) Svar till brevskrivarna från SvVk ”Ej rasren whippet”
På grund av tidsbrist behandlades denna punkt inte.

§148 Nästa möte
a) Kommande möten 2015
Telefonmöte 24/11-2015, kl. 19.30

§149 Mötes avslutande
Mötet avslutas kl. 17:18.
Vid protokollet: Jeannette Lindblad
Justeras av

Annika Jansson
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