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 § 1 Mötets öppnande. 

Sammankallande förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes. 

§ 3. Val av sekreterare och justerare för mötet. 

Till sekreterare valdes Anita Bruun och till justerare Dagrun Olofsson och Annika Johansson. 

§ 4 Justering av föregående protokoll efter ändring i § 69. 

Justeringen gjordes av de då valda. 

§ 5 Rapport från CS. 

Beslut att Avelskommittén (AK) tillsvidare går samman med UK. Beslut att ingen omprövning 

ska göras av standarden för amerikansk bulldog; detta enligt UK:s linje. Mönstring görs efter 

gällande standard. 

§ 6 UK-ekonomi. 

Utställningar: samtliga utställningar har gått med vinst, största utgiftsposten är annonsering och 

inköp av priser och rosetter. Underskott f n om ca 9.000:- härrör från just betalda prisrosetter. 

Telefon: det beslutades att UK:s kassör får inköpa ny mobiltelefon för 1.000:-; att nyttjas med 

kontantkort. 

Uppdatering av fördelning av arbetsuppgifter: sammankallande Margareta Foyer, som även tar 

hand om protokollen, kassör och utställningsansvariga Christina Eriksson, övriga 

funktionärsposter tillsatta.  

§ 7 Aktuella AK-frågor. 

Fördelning av arbetsuppgifter: sammankallande Margareta Foyer, kassaförvaltare 

huvudklubbens, övriga funktionärsposter tillsatta. 

Översyn av AKs ansvarsområden på hemsidan: genomgång av textmassan för avels-och 

uppfödarregler ska göras, röntgendiagnosformulär ska kunna skrivas ut från hemsidan, 

kennelinspektionsformuläret ska omarbetas och inspektioner av kennlar effektiviseras. 
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Arvode för rtg-avläsning: kostnad för röntgenavläsning är 350:-, ska införas på hemsidan. 

Rapport över stambokförda hittills under året: stambokföraren rapporterade att 50 hundar, inkl. 

fyra valpkullar hittills är stambokförda under året. Löpande rapportering kommer att göras till 

UK/AK. Kontroll ska ske av uppfödare för att granska att avelsdjur ej överanvänds i avel. 

Snabbt besked måste komma från huvudklubbens kassaförvaltare om inbetalda 

stambokföringsavgifter till stambokföraren och utställningsansvariga. 

Uppmaning till samtliga funktionärer att låta stambokföra sina hundar i SHK och meddela 

samtliga meriter på hunden. För icke-registrerade hundar lägges ett förslag om en s k ID-bok 

med plats för tävlingsresultat. 

§ 8 Översyn av kraven för ställande i arbetsklass. 

UK/AK har tacksamt tagit emot förslag på revidering och utökning av regelverket och ställer sig 

positivt bakom detta, men önskar även höra CTKs synpunkter. Viktigt är att kravnivåerna är 

rimliga. CTK ombeds svara senast 15 augusti. 

§ 9 Åldersgräns för inmönstring. 

Fr o m 1/7-10 gäller inmönstringsålder från 15 resp. 18 månader beroende på standardenlig 

mankhöjd – gällande i första hand jack russellterrier, vit schäfer och amerikansk bulldog. För 

övriga raser gäller mönstringsmöjlighet från fall till fall. 

§ 10 Hunddataregistret. 

Person som tidigare tackat ja till arbete med registret har tyvärr måst backa ur och nya 

ansträngningar att finna ersättare ska göras; ev. måste tjänsten köpas. 

Vice riksordföranden har fått det som är inlagt på CD-rom. Årets kopior är kvar hos 

stambokföraren. 

§ 11 Sponsring. 

Kontakter har tagits med olika foderföretag. Förhoppning om sponsring året ut. 

§ 12 Försäljning på utställning. 

Se bilaga. 

§ 13 Bemanning kommande utställningar. 
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Domarbemanningen klar t o m Morokulien, ringsekreterare måste kompletteras, 

expeditionspersonal klar, lokalavdelningarna har att bistå med kringpersonal. 

§ 14 Uppdateringar på hemsidan. 

Vidaresändes till vice riksordföranden med angivande av UK/AK-sammankallande, förändring 

beträffande kansli, angivande av samarbetsorganisationer, hantering av röntgenavläsning. 

UK/AK-ansvariga och utställningsansvariga ser över uppdateringarna. 

§ 15 Övriga frågor. 

Inga frågor anmälda. 

§ 16 Nästa möte. 

Den 23/8 kl 19 i Fritidsfrämjandets lokaler i Västerås. 

Vid protokollet: 

 

Anita Bruun 

Justeras: 

 

Dagrun Olofsson 

Justeras: 

 

Annika Johansson 


