Styrelsemötesprotokoll
Svenska Hovawartklubben, Södra Lo:t, Skånes Djurpark 2009-03-21
Närvarande ur styrelsen:
Torsten Lundström
Inger Olsson
Bosse Pettersson
Roland Olsson
Klas Widén
Annika Ahlberg
Anette Engdahl
Annika Svärd
Patrik Wester

ordförande
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
valberedning
valberedning

Övriga närvarande:
Helena Berlin
Lotta Nordstedt
Petra Petersson

mental
trivsel
utställning

§1
Mötets öppnande

Torsten öppnar mötet på Skånes Djurpark och hälsar välkommen.
Samtliga närvarande presenterar sig själva.

§2
Godkännande
av dag ordning

Dagordningen föreslås, fastställs och godkänns.

§3
Val av justeringsman

Roland Olsson vald att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
Petra Petersson protokollförare.

§4
Föregående mötesProtokoll

Utställningskommittén saknar ev. en person, ger kommittén i uppdrag
själv fylla eventuella vakanser. Anette Engdahl erbjöd sig att hjälpa till
på själva utställningsdagen.
Rättelse: Web o Tryck kommittén ska läggas till.

§5
Ekonomisk rapport

Inger redovisade:
Kassa: 4 507 kr
PG: 61 842 kr
Räkningar: 2 900 kr

§6
In-och utgående post

* Inbjudan

till mentalfunktionnärsutbildning på Revningehed v 26.
Skickats vidare till berörda i styrelsen.
* Organisationsschema från Bodil, skickas till samtliga i styrelsen.
* Tävlings-och ansvarigträffs inbjudan, skickas till tävling- och
mentalkommittérna.
* Bodil skickat mail ang. exteriörbeskrivare, Melissa, som önskar
uppdrag under 2009.

§7
Rapporter från
kommittéer

Torsten informerade om följande från:
IHF:
*När det gäller VM i spår 2007 och VM i lydnad 2008, har man från
”Europa” tycket att dessa arangemang har skötts mycket bra.
* Gisbert Langheim har tackat för sig och ny tysk är ordförande.
* Länk till IHF´s hemsida finns på Södras hemsida, här kan man ta del
av gränsöverskridande information gällande bla utställningar och
tävlingar. I år är det Holland som håller i lydnads VM.
Huvudstyrelsen:
* Samtliga LO ska fortsättningsvis ha egen ekonomi.
* Forskning kring levershunt har blivit godkänt som projekt vid
universitetet i Bern, blodprover på sjuka hundar har skickats in och nu
finns det tillräckligt med blod för att kunna fortsätta arbetet. Man
hoppas på att hitta genen för att kunna bota sjukdomen.
Övrigt:
Yvonne Brink, kansliet SBK, har velat skicka ut skrivelse gällande
samarbete med andra rasklubbar på utställningen i Åstorp. Man har till
slut kommit fram till att detta inte behövs, men att i fortsättningen får
Hoffe-loggan inte syns i samband med annonsering, utskick m.m. För
att kunna ha vår ras-monter kvar, kommer inbjudan till andra
rasklubbar att ske, så att även de har möjlighet till att ha sin ras-monter
där.
Utställning:
Osby:
En domare har tackat jag till i sommar, Ans Schelleken. För närvarande
ligger det en inbjudan ute, Eveline Hohmann.
Förra årets utställning i Osby gick med förlust, troligen beror detta på
färre anmälda. Förlusten har fått täckas av intäkterna från Åstorp. De
övriga specialerna i Sverige har nästan genomgående bara en domare,
om det varit två har den ene varit svensk. Styrelsen beslutade att man
även i fortsättningen ska ha två domare, just för att få en
kvalitetsmässig utställning. John Örvill kommer att exteriörbeskriva.
Annika S ska undersöka om det går att göra inköpen till cafeterian
direkt av ICA i Osby, samt om det går att lämna tillbaka det som blir
över.
Åstorp:
Två domare är klara, Eva Borg och Jörgen Hindse-Madsen. Ytterligare
tre inbjudningar ligger ute. SKK har domarkonferens samma helg,
eventuellt får inbjudan göras till fler danska domare. För rottweiler är
en särskild exteriörbeskrivare engagerad.
Eftersom utställningsdomarna är bokade lång tid i förväg är det en god
regel att boka upp domare för kommande utställningar redan i samband
med ansökan om sanktionen, dvs. 3 år i förväg.

Detta gör att vi kan välja just de domare som vi önskar, vilket i sin tur
höjer kvalitén på utställningen.
Korning/Mentaltest
Helena och Åsa efterfrågar fler uppfödare till kommittén. Därför har
man tänkt skicka ut en skrivelse till samtliga uppfödare i södra. Det är
tänkt att de uppfödare som vill ta dela av servicen som kommittén och
klubben kan erbjuda när det gäller mentalbeskrivningar och tester, ska
ingå i kommittén. Man vill utreda om det finns något behov från
uppfödarna.
Skrivelsen genomlästes och godkändes.
Figurantutbildningen, ”En 6:a Skåne” kommer att ske under sommaren
-09 vilket är ett 6-dagars program för utbildning av mentalfiguranter av
alla kategorier. Mer om detta finns på Skåne distriktets hemsida.
Utifrån responsen man får från utskicket till uppfödarna får man
inventera vilket utbildningsbehov det finns. Kommittén återkommer
om detta. Är det någon som är intresserad är det bara att kontakta
Helena eller Åsa.
Läger:
Allt är klart.
Alla grupperna är fullbokade till lägret i Halen, förutom
allmänlydnaden.
Nästa år kommer man eventuellt att anordna en ”prova på dag” innan
lägret för att fånga upp de yngre hundarna, samt även ha en sådan
grupp på lägret.
Eventuellt kommer även en Tjänstehunds grupp att anordnas, intresse
och instruktör finns.
Aktivitet/Trivsel
Lotta meddelade att man varit i kontakt med Marita Bresche-Ryderwall
ang helgkurs i ”klickerträning” till hösten. Trivselkommittén
återkommer med mer information.
Tävling
Annika S ska ta kontakt med Osby Brukshundsklubb för bekräftelse av
helgen. Tävlingsregisterings program som behövs under tävlingen
erbjuds av Klas.
§8
Profilsortimentet

Lotta hade med sig lite nya modeller till sortimentet. Bla kommer en ny
snygg flisjacka att komma. Önskemål finns att plocka fram
termos/termosmugg, man ska titta vidare på detta.

§9
Framtida mötesstruktur

Beslut togs att hålla ett konstituerande möte efter årsmötet, ett vår och
ett höst möte samt även ett kortare möte i samband med Halen lägret.

§ 10
Representanter i distrikten

Klas Widén
Bosse Pettersson
Inger Olsson
Annika Ahlberg

Skåne
Blekinge
Halland
Småland

§ 11
Övriga frågor.

*Helena

undrar om det finns någon aktiv spår-träningsgrupp, eftersom
hon står med på hemsidan som kontakt person. Helena ska ta kontakt
med Gunlög.
*Styrelse- och kommitté adresslista uppdateras av Johanna
*Dokument som de nya i styrelsen/kommittéerna kan fylla i och skicka
till Lotta ska läggas ut på hemsidan.

§ 12
Nästa möte

Halen lägret i maj.

§ 13
Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Justeras

Torsten Lundström
Ordförande

Roland Olsson
Ledamot

