Referat fra møde med DKK d. 23.11.2017

Til stede: DKK: Jørgen Hindse, Jens Glavind, Henrik Johansen, Wilfred Olsen.
Schæferhundeklubben: Peter M. Larsen, Vivi Gilsager, Lena Pichler, Karin Christiansen.

1. WUSV / FCI:
WUSV har grebet ind i FCI's områder i nogle lande, hvor der er flere specialklubber. WUSV har
lavet stambøger i nogle lande, hvor FCI ikke er. Bl.a. Hong Kong.
FCI bestyrelse har mødtes med WUSV's bestyrelse inden generalforsamlingen, og fremsat krav om
at få ryddet op. Den vendte aldrig tilbage med svar.
Ved FCI's nyligt afholde generalforsamling stemte 60 af 68 lande for at FCI opsiger kontrakten med
WUSV. Ingen lande stemte imod. Kontrakten ophører d. 10.5.2018
Efter denne dato må FCI-dommere ikke dømme klubber, der ikke er godkendt af FCI.
Denne beslutning kommer ikke til at påvirke Schæferhundeklubben på andre områder.
2. Sag vedr. et medlem af Schæferhundeklubben. Da det primært er tyske hunde, der er blevet
videresolgt, har DKK ikke haft en chance for at opdage det.
DKK er i forhandling med journalist om udlevering af dokumentation.
Sagen har ikke noget med Schæferhundeklubben at gøre. Den behandles i DKK, og deres afgørelse
tages som altid til efterretning.
Ad 3. Kredssag: Schæferhundeklubben støtter kredsen.
Jens Glavind og Jørgen Hindse drøfter med DKK's jurist, om vi kan lave en særaftale, så kredsene
kan blive hjulpet.
4. Øvrige spørgsmål:
Vedr. struktur og suppleringsvalg, hvis der ingen kandidater er opstillet, eller et medlem af HB
trækker sig. Kan vi lave supplerings valg?
Vi blev opfordret til at se på Retriverklubbens love, men der er flere muligheder, så man ikke
behøver ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Dirigenten kan bestemme, at bestyrelsen løser det på dagen.
I force major tilfælde kan dirigenten og bestyrelsen finde en løsning på dagen.
Bede forsamlingen give HB mandat til at finde en ny til næste valg.
Vivi Gilsager spurgte ind til Hundeweb. Vi betaler 20 kr. for hver registrering og 40 kr. ved for sen
indberetning. Vi indtaster selv.

Vi indtaster for 36000 kr. årligt, og Hundeweb er ikke blevet videreudviklet, så det kan det, vi har
behov for. bl.a. registrering af SPH2-prøver.
VG blev opfordret til at sende klubbens ønsker til Jens Glavind, som lovede at se velvilligt på
opdateringer af Hundeweb.
En RSV 2000 hunds IPO-prøve godkendes kun af DKK, hvis dommeren er FCI dommer.
Referent
Karin Christiansen

