SW_Styrelsemöte_2016-01-17_Protokoll_Justerat
Tallmätargatan 1, Västerås
Närvarande:

Frånvarande:

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

Malin Westlie (1. Suppleant)
Elisabeth Meyer (3. Suppleant)
Ann Rosdahl (2. Suppleant)

§169 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 11.45.

§170 Val av justerare
Till justerare valdes Anna-Karin Widén.

§171 Fastställande av dagsorden
Inga punkter tillkom.

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

§173 Genomgång av aktivitetslistan för punkter som inte har status klar
Aktivitetslistan gicks genom och uppdaterades med ny information. Se uppdaterat aktivitetslista.

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

a) Inkommande:
I122

2015-11-27

Badges till Hundmässan! Info

I123

2015-11-28

I124

2015-11-30

Inbjudan till handledarutbildning för SKKs nya uppfödarutbildning (den fysiska i
studiecirkelform) Info
Forskningsnyheter nr 11 2015.. Info

I125

2015-12-01

Whippet and saluki specialty shows 2017. Se §182, c)

I126

2015-12-04

I127

2015-12-04

Beslut om årlig beskattning från Skatteverket. Info. Läggs på Dropbox under Ekonomi
övrigt/2015
Inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik. Info

I128

2015-12-07

Nyheter från SKKs utställningskommitté dec 2015. Info

I129

2015-12-11

SvVK_distansutbildning i föreningsteknik. Info

I130

2015-12-11

SW utställning i Skåne. Info

I131

2015-12-13

Redovisning provresultat lure coursing 2015. Svar senast 2016-01-31. Är redan klart

I132

2015-12-16

Nyhetsbrev från Föreningskommittén. Info

I133

2015-12-20

Forskningsnyheter nr 12 2015. Info

I134

2015-12-20

Faktura Posten WHBL. Info

I135

2015-12-21

Health issues questions. Är skickat vidare till Avelskommittén

I136

2016-01-04

Strömsholmsmöte O S A 18 jan. Se §181, d)

I137

2016-01-05

VB Ansökningar preparandkurs 2016. Svar senast 2016-01-31.
Agneta Doverholt - Ja
SW har kunskap om den sökande och vi tycker personen har lämpliga personliga egenskaper
och kynologisk kunnande. Agneta är LC domare sedan 1999 och har stor kunskap om
vinthundar.

Senast uppdaterat: 2016-02-18
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Conny Thellberg – Nej
SW kan inte behandla ansökan, då vi anser det är uppgett felaktiga upplysningar i ansökan.
T.ex. har han uppgivit att han har fött upp ett antal kullar men vad vi kan se har han inte
fött upp några kullar alls. Det innebär att svaret på fråga 10 också är helt felaktig. Däremot
har hans sambo fött upp kullar och även vunnit med dessa uppfödningar, men det är ju inte
han som gjort ansökan och det är inte det som vi ska ta ställning till.
Vi rekommenderar att Conny skickar in en ny ansökan med korrekta upplysningar..
Maria Weinerhall – Nej
SW tycker att Maria har alldeles för lite erfarenhet av whippet, vi kan inte se att hon vid mer
än något enstaka tillfälle har tittat på whippetbedömningen på utställning och vi kan inte
heller se att hon engagerat sig i rasen på något annat sätt. Vad gäller bakgrunden till att bli
domare i allmänhet anser vi att hon har alltför lite erfarenhet. Hon bör i första hand utöka få
mer erfarenhet av vad det innebär t ex genom att arbeta mer som ringsekreterare. Hennes
ansökan känns dessutom i svaren på några av frågorna inte helt seriös i våra ögon.

b) Utgående:
U38

2015-11-25

Angående domare på Riksutställningen. Info

U39

2015-11-27

Whippet club magazine. Patrick Carer. Info

U40

2015-11-27

Whippet Club's magazine. Wilma Jurgen. Info

U41

2015-12-18

Landskrona 15 5-2016. Info

U42

2016-01-06

U43

2016-01-06

U44

2016-01-06

Svar till SvVK på Remiss från SKK Utställningskommitté angående utställningsreglerna
2017-2021. Info
Svar till SvVK på Skrivelse ang ”Championatregler och särbestämmelser” inför nästa
regellåsningsperiod 2017-2021. Info
Vidareutbildning Mikael Nilsson. Info

U45

2016-01-06

SV Strömsholmsmöte O S A 18 jan. Info

U46

2016-01-06

U47

2016-01-06

Health issues questions från hollänska Whippetklubben. Är skickat vidare till
Avelskommittén. Info
Avelskommittén har svaret: Health issues questions från hollänska Whippetklubben. . Info

§175 AU beslut
Det har fattats ett AU beslut sedan förra mötet.
Utställning i Landskrona 15/5-2016
SvVK/södra arrangerar en utställning med Amerikanskt tema lördagen den 14 maj 2016 och har erbjudit
rasklubbarna att ha en rasspecial den 15 maj 2016.
SvVK har meddelat oss, att domare Denise Tatro inte längre kan påta sig att vara domare på grund av en
knäoperation.
AU beslutade att vi ställer in utställningen den 15/5-2016 i Landskrona, då vi numera inte har någon domare och
inte heller någon lokalarrangör

§176 Ekonomi
Kassören är nästan klar med hela bokslutet.
Kassa:
220.379,54 kr
Resultat:
55.550,75 kr
Befriat för att skicka in deklaration
SW ansökte 2013 Skatteverket för undantagen att skicka in deklarationen. Vi har ett beslut från Skatteverket att vi
är befriade 2012-2016. Nästa vår jan- mar ska vi söka nytt.
Budget
Budgeten är nästa stora arbete som ska göras.
Senast uppdaterat: 2016-02-18
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Domänen
Alla SW:s domän är förnyade
Faktura från SvVK Strömholm
Fakturan från Strömholm är stökig. Vi har betalat och sedan får vi reda ut. Tas med på utvärderingsmötet för
Strömsholm 2016-01-31.

§177 Årsmöte 2016
a) Valberedning
Sammankallande för Valberedning skulle ha varit med, men hörde aldrig av sig. Ordförande informerar
sammankallande om när vi har vårt nästa möte.

b) Verksamhetsberättelse
Sekreteraren gör ett utkast och bokar telefonmöte med ordförande.

c) Årsredovisning
Arbetet med årsredovisningen pågår.

d) Verksamhetsplan
Sekreteraren gör ett utkast och förslag färdigställs på telefonmöte med ordförande.

e) Praktikaliteter kring årsmötet
Mat
Det bjuds på gratis mackor, chips och godis. Kristin är ansvarig för att handla godis och chips. Om man vill ha
macka måste detta anmälas 1 vecka innan (2016-03-19). Ska läggas ut på hemsidan och FB.
Ordförande till Årsmöte 2016
Jobb pågår med att hitta en ordförande till årsmöte 2016. Ansvarig är Annika.

§178 Administrativa frågor
a) Utbildning till CUA
Just nu behöver vi inte utbilda en CU, då CUA kan hyras in och behöver inte sitta i styrelsen. Det ska däremot
kommissarien.

b) Utställningsansvarig
Pekka slutar i styrelsen efter årsmötet och får i uppdrag att dokumentera all han gör, som utställningsansvarig, dvs
all hantering av inkommande utställningsanmälningar.

c) Poängräkning för Rallylydnad
Det beslutades att poängräkningen för Rallylydnad ska gälla retroaktivt för 2015
En årslista per klass, dvs Nybörjar, Fortsättning, Avancerad och Mästarklass - tre tävlingar max per klass får räknas
och snittpoängen på de tre tävlingarna gäller.
Så en hund kan förekomma på fler listor under samma år.

§179 SW fyller 40 år 2016
a) Ska vi fira detta på något sätt?
Det beslutade att göra följande i samband med Whippetklubbens 40 års jubileum:




Ta fram en egen logga för 40 års jubileum. Ansvarig Jeannette.
Att ha 40 års logga på alla rosetter 2016, Whippetbladet och på hemsidan.
Att fira Whippetklubbens 40 år på Riksutställningen 2016 genom att ha medlemsmötet och middag på
fredagen.

Det diskuteras även eventuellt att ha ett specialpris på Riksutställningen.

Senast uppdaterat: 2016-02-18
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§180 Vinthunden – Årsboken 2015
a) Status på material från Whippetklubben.
Annika skriver materialet till Vinthunden. Marie E. jagar bilder och Jeannette skickar allt material till Vinthunden
senast 2016-01-31.

§181 Avelskommittén
Ordförande hade fått statistik från WR sedan WR startade på 70-talet. Statistiken visade att höjden på
whippetarna, som har deltaget på WR har ögat. Ett förslag är att diskutera storlek på whippet på de kommande
träffarna med Ras-kompendiet.

§182 Utställningskommittén
a) Vilsta
Då utställningen är på påskafton, beslutades det följande:




att alla utställare på Vilsta utställningen får ett påskägg
det ska pyntas till påsk vid utställningsringen
har påskris vid placeringsskyltarna i de korrekta färgerna (röd, blå, gul och grön), då utställningen är
officiell.

Domargåva: 300 kr.

b) Utställning Byske 15 juli 2016
Vi har ingen lokalarrangör till denna utställning. Josefine L. ska överväga fram till nästa möte om hon eventuellt
kan ta på sig att vara lokalarrangör. Sofia S. kan hjälpa till.
Vi läggar ut på FB att vi saknar en lokalarrangör till denna utställning. Ansvarig är Annika.

c) Whippet and Saluki specialty Show 2017
En domare Mr. Krishnamurthy från Indien har varit inbjuden till Riksutställningen 2017, men hörde aldrig av sig.
Han har nu plötslig hört av sig och är nu intresserat i komma. Då vi redan valt domare för 2016 och 2017,
beslutade det att lägga ärendet åt sidan.

d) Strömholm 2016
Deltagelse på SvVKs utvärderingsmöte
Marie G. och Jeannette deltar på SvVk:s utvärderingsmöte och tar med den utvärdering som gjordes på
styrelsemötet 2015-10-25.
Riksutställningskommitté
Det beslutades att följande personer ingår i Riksutställningskommittén:
Anna-Karin Widén
Hilda Erksson
Marie Eriksson
Jeannette Lindblad
Första möte är ett telefonmöte den 9 februari efter styrelsemötet.

e) Utställning Vingåker 2016
Det är ännu inte klart vilka som är med och arrangera denna utställning. Annika tar ett snack med involverade.

f)

Utställning Tångahed 2016

Kristin är lokalarrangör för Tångahed utställningen.

§183 Hemsidan
a) Valphänvisningen
6 valpkullar har varit på valphänvisningen. En uppfödare har ännu inte redovisat som kull efter flera påminnelser.
Konsekvensen av inte att redovisa sina kullar när de har varit på valphänvisningen är att man inte får ställa ut på
Whippetklubben, inta får annonsera i Whippetbladet. Ordförande tar kontakt till uppfödaren.
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b) Styrelseprotokoll
Det beslutades att lägga ut styrelseprotokollen på vår hemsida under ”Om klubben” med en egen menypunkt:
SW styrelseprotokoll. Ansvarig är Jeannette.

c) T-Shirt
Det ska läggas ut en egen länk på hemsidan under menypunkten ”Shop”. Länken ska heta T-Shirt. Ansvarig är
Marie G

§184 Whippetbladet
a) Arbetet med Whippetbladet
Arbetssituationen runt Whippetbladet diskuterades, då den inte har varit acceptabel. Det behövs någon som kan
göra annonser ideellt för Whippetbladet och som kan förhandla med tryckeriet.

b) Gratis ex av Whippetbladet
Det beslutades att det framöver enbart är redaktören av Whippetbladet (7 ex), som får extra exemplar av
Whippetbladet samt de som ska till arkivet (5 ex). Alla andra får köpa om man vill ha extra exemplar av bladet.
Sofia meddelar berörda parter om beslutet.

§185 Shopen
Inget.

§186 Övriga frågor
a) Vinthundsfullmäktigmöte
Det är Vinthundsfullmäktigmöte lördag den 23 april 2016 på Arlanda Hotell. Vi ska skicka 4 stycken till mötet.
HS efterlyser förslag på föredragshållare.

§187 Nästa möte
a) Kommande möten 2015
9 februari 2016, kl. 19:30. Telefonmöte
9 mars 2016 kl. 19:30. Telefonmöte

§188 Mötes avslutande
Mötet avslutas kl. 16.55.
Vid protokollet: Jeannette Lindblad

Justeras av

Annika Jansson
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