Referat fra Skype bestyrelsesmøde i Dansk
Schweisshundeforening
Den 7. juli 2011 hos os selv.
Deltagere: Erik V. Stokbro, Finn Møller, Jørgen Olsen, Leif Stonor
Nielsen, Michael Ramlau, Rune Rübner-Petersen, Tom Gerral Nielsen.
Fraværende: Ingen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi og medlemstal
4. Orientering fra Schweissudvalget
5. Foreningens hjemmeside
6. Forretningsorden
7. Opfølgning af åbne action punkter
8. Udvidelse af formidlerkorpset
9. Eliteschweissprøven
10.Status på Sommerarrangement
11.Eventuelt
12.Næste møde

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger.
3. Økonomi og medlemstal.
På nuværende tidspunkt, ligger indbetalingerne noget foran tidligere år.
Der er pt. 469 betalende.
16 har meldt sig ud af foreningen.
Der er kommet 59 nye medlemmer.

87 % er genbetalere.
88 % af de registrerede hundeførere er medlem.
Økonomi:
Der er pt. ca. 67 000kr. på driftkontoen, og ca. 87 000kr. På
fondskontoen.

4. Orientering fra Schweiss udvalget.
Schweisshundeforeningen har anmodet Folketingets Retsudvalg samt
Transportministerium om tilladelse til at schweisshundeførerne bruger et
specialdesignet magnetskilt, der kan sættes på bilen i forbindelse med
trafikeftersøgning. Skiltet er udformet som et trekantet advarselsskilt med
teksten ”vildtulykke”. Schweisssekretariatet vil via Naturstyrelsen bakke
ansøgningen op.
5. Foreningens hjemmeside.
Finn laver betalings betingelser.
Nyheder. Hvor lang tid skal de være tilgængelig?
Den der indrykker nyheden skal angive hvor lang tid den skal være en
nyhed, hvis der ikke er oplyses en gyldighedsperiode bestemmes den af
webmasteren.
Bestyrelsen har ordet skal være tilgængeligt i 2 måneder.
Køb og salg fungerer ikke, Michael og Tom undersøger hvilke
muligheder vi har.
Blogen har ikke givet så meget respons.
Der er pt. problemer med, at nogle billeder fylder for meget. Der arbejdes
på sagen fra Webmaster`s side.
Rune sørger for at få lagt info på hjemme siden efter afholdelse af vores
prøver.
6. Forretningsnorden.
Det er for besværligt når personer i bestyrelsen udskiftes, der vil blive
udarbejdet nogle vedtægtsændringer, som så skal godkendes på den
kommende generalforsamling. Finn kommer med en formulering.

Reglerne vedr. tegningsret skal fremgå af vedtægterne.
Punktet behandles sammen med evt. andre forslag til vedtægtsændringer
på sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen

7. Opfølgning af åbne action punkter.
Rune laver en vejledning til prøvelederne.
Regnskab fra prøverne bør være afsluttet 14 dage efter at prøven er
afholdt.
Michael har taget kontakt til DKK’s Schweissudvalg for at indlede en
dialog.
Alle har giver input til forfattere på de forskellige kapitler og afsnit, som
foreningens bog om sporarbejde skal indeholde. Michael arbejder videre
med oplægget og skriver til de foreslående emner, så vi kan komme igang
med udarbejdelse af bogen.
Kursus Nymindegab, Harald Fisher og Tobias Gustavsen har givet tilsagn
om at komme. Budgetterede omkostninger i Nymindegab ca. 89 000kr.
Finn går igang med at søge relevante fonde om tilskud til kurset, så vi
igen kan tilbyde det omkostningsfrit for vore medlemmer.

8. Udvidelse af formidlerkopset.
De hundeførere som har udtrykt interesse i at indgå i formidlerkorpset
blev drøftet. Vi har kigget på landkortet og udpeget de hundeførere vi
gerne vil ha’ indlemmet i korpset, så hele landet er dækket bedst muligt
ind.
9. Elite Schweiss Prøven.
De nye prøveregler for foreningens eliteschweissprøve er udformet og
lagt på hjemmesiden. Der afholdes prøve d. 10. sept i Blåvandshuk
Ole Knudsen og Villy Hjort har givet tilsagn om at dømme prøven.

Vi arbejder med at lave et skift mellem Jylland og Sjælland til de
fremtidige eliteprøver som var praksis tidligere. Leif prøver at skaffe
areal.
10. Status på Sommerarrangement.
Alt er klart. Indbydelsen er sendt ud pr. mail eller pr. post. Alle tilmelder
sig på normal vis, også bestyrelsen.
11. Eventuelt.
Forslag om en håndlygte blev vendt.
12. Næste møde.
1/12 hos Leif kl. 11.00
Jørgen Olsen.
Den 6. August 2011.

