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Styrelsesammandrag, telefonmöte 2021-10-27 kl. 19:00

Följande ärenden hanterades på mötet:
Inkommande post
SKK; Inbjudan till rasmonter på MyDog 2022. Klubben avböjer denna inbjudan pga. personalbrist.
SDHK; Ansökan om auktorisation av två domare. Klubben har godkänt dessa genom AU.
Ansvarsområden
Aktiviteter; Förslag på aktivitetshelg. MJ har kontakt med arrangör och vi återkommer i frågan.
Avel; Arbetet kring materialet avseende rasens färggenetik är nu klart hos föreläsaren och preliminärt
hoppas vi kunna genomföra föreläsningen senast februari 2022. AN håller fortsatt kontakten.
Klubbshop; Inte aktiv i nuläget. Svar från TP Victory; ”Er shop är borttagen pga. att inget sålts. Vill ni ha
en shop måste något köpas varje år”. Beslutades att klubbshopen tas bort tills vidare från hemsidan pga.
inaktivitet. Frågan ang. profilprylar i övrigt; vi har nu fina glasblock med SRTKs logo på. Dessa delades ut
som pris till deltagarna och domaren på rasspecialen.
Sociala medier; AS och FN har lagt ut rasspecialens resultat och bilder på hemsida, facebook och instagram. Vi har haft en uppmuntran i form av 10 000’e besökaren på hemsidan, som fick lite uppskattade
priser hemskickade.
Utställning; Genomfört rasspecial 21/8 i Backamo, Ljungskile, i samarbete med Minigruppen/SDHK.
Årets efterlängtade rasspecial blev både lyckad och uppskattad och med många fina priser.
AS har återkopplat till sponsorer.
Genomfört SDHK-utställning 18/9 i Högbo som medarrangör.
Årets RT-listor; Vi följer SKKs rekommendationer. Beslutades att under rådande omständigheter,
relaterat till Coronapandemin, utses ingen officiellt 2021 heller. Då aktiviteter och utställningar inte kom
igång förrän efter halva året 2021 och inte har varit möjliga för alla att deltaga på – beroende av
restriktioner, tillgängligheter och deltagarbegränsningar – känner styrelsen att det inte är rättvist att
utse Årets RT, då alla inte har kunnat deltaga under samma villkor. AS uppdaterar hemsidan. Vi ser fram
emot ett friskt år 2022 och, om inget annat anges, kan vi följa våra regler nästa år.
Övriga frågor/information
Fråga inkommit till avelsråd ang. ögondiagnos och är besvarad av AN.
Ett reportage om vår ras kommer i nästa Hundsport. Författaren har haft kontakt med uppfödare och
domare för material som styrelsen har tagit del av.
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