Styrelsemöte Svenska Schillerstövarföreningen 2017 -11-07
Närvarande: Kjell Larsson Christian Eggiman Lill Wiklund Wendel
Martinsson Jonas Hermansson Christer Hederstedt Karl-Erik Lindberg
Ragnar Eriksson. Från avelsråden Thommy Sundell.
1:Mötets öppnande: Ordförande Kjell öppnar mötet.
2: Val av justeringsman: Wendel Martinsson.
3:Föregående möte: genomgicks och lades till handlingarna, med en
påminnelse att protokollen ska läggas ut på hemsidan efter justering.
4:Avel:Thommy Sundell från avelsråden redogjorde för avelsläget:
Det blir ett litet antal valpar i år, till idag 74 valpar fördelade på 41
hanar och 33 tikar, det tillkommer några registreringar till, några
importer från Norge så totalt ca: 80 Registreringar. Alltför många
tikar har gått tomma, för många har, trots bra tikar har avstått
avel,men efter framgångarna på SM hoppas vi på många kullar för att
tillgodose den väntade efterfrågan.
5:RAS.Behövs det förändringar: Thommy förklarade hur det ser ut i
dag och föreslog att styrelsen läser på till nästa möte och kommer
med ev. ändringsförslag, gör en grupp i styrelsen som tillsammans
med avelsråden tar ett möte och beslutar vad som behöver
förändras.
6:Hemsidan: Det konstaterades att den fungerar bra men det
kommer för lite bilder och material.
Utskicket som gjordes till
alla medlemmar slog väl ut och har tillsammans med facebok bidragit
till rekordmånga anmälningar till Rasmästerskap Hare och stort
intresse för Unghundsprovet där anmälningstiden ännu ej gått ut.
7: Kläder: Lill Wiklund sammanträffade med en av de tävlande på SM
och skickade med kläder till dem båda, med facit blev det bra reklam
både för våra kläder och framförallt rasen. 1:a och 2:a på SM slår det
mesta.

8:Ekonomi/Medlemskap. Ekonomin är god och medlemskapet är
441medlemmar.
9:Rasmästerskap Hare /Landskamp Norge: Harmästerskapet har fått
13 anmälningar, det var sagt 10 hundar som övre gräns, då får först
till kvarn gälla som uttagningsregel. Landskamp Norge har inte blivit
något konkret beslutat då förutsättningarna förändras då förslaget är
att ha kampen i samband med ett Elitprov
10: Övriga Frågor:
10,a.Västgård Game fair: Styrelsen har fått en skrivelse från
arrangörerna av mässan där man önskar hjälp med en del för att det
fungera på ett bra sätt: Styrelsen gav Lill Wiklund uppdraget att
kontakta dom för att försöka lösa problemen på ett bra sätt.
11: Nästa möte: Måndag 4-12 Kl:19:00 Telefonmöte.
12: Mötets avslutande : ordförande avslutar mötet.
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