Referat fra mødet torsdag den 7.12.2017 i SPU under DRK
Mødet blev afholdt via Skype
Til stede: Arne Ellermann, Charlotte Knudsen, Charlotte Thomsen, Tina Lundsgaard Falk
Manglende forbindelse: Pia Rix
Afbud fra: Rikke Lægs
1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2: Budget og regnskab
Budget 2018 er accepteret af SPU
Regnskab for Spor- og Schweissprøver i 2017 er taget til efterretning
Der vil blive bogført dommer- og stifinderhonorar for NM 2017
Der er indkøbt en ekstra fryser til blodbanken.
3: Fordeling af opgaver og nedsættelse af arbejdsgrupper
Status på diverse opgaver, herunder:
 Anvendelse af Hundeweb:
Afventer næste møde
 Afholdelse af Spor1 i 2018:
TF aftaler med PR og CT
 Informationsbrev om grund(spor)instruktøruddannelsen:
TF clearer med PR og CT
 Årsberetning:
Årsberetningen er under udarbejdelse og kommentarer skal sendes til AE.
Beretningen bliver efterfølgende indsendt til generalforsamlingen jf. frist
 Sporudvalget informerer:
Information er indsendt til bladet ifølge aftale ved sidste møde
Til næste nummer informerer vi om den nye sporinstruktøruddannelse
CK tjekker hvordan kalenderen i Retrieveren bliver opdateret
 Indkøb af klove og blod:
Der er indkøbt blod, klove og skind til 2018
 Indmeldelse af mesterskabs- og championatprøver til RKU:
CT melder de kendte prøver til RKU-kalenderen (mail til Hanne Søndenbro)
CT beder også om at information om tilmelding til DM bliver lagt på hjemmesiden og
Facebook med henblik på tilmelding senest den 31/12-2017.
 Sporelementer på championatprøver:
Punktet bliver drøftet på næste møde

4: DM/UHM 2018
DM2018 og kvalifikationsprøver er aftalt.
Kvalifikationsprøver den 25. marts 2018 i Jylland v/ Søren Krabbe
Kvalifikationsprøver på Sjælland den 1. april 2018 v/ Charlotte Thomsen
DM den 22. april 2018 i Klosterheden v/ Helle Døj
Datoer er sendt til Hundeweb og hjemmesiden med henblik på opslag/oprettelse
UHM den 5. august 2018 i Nordsjælland v/Charlotte Thomsen (areal afventer godkendelse fra
NST)
5: Fastsættelse af dommer- og stifinderhonorar
Punktet udskydes til næste møde.
Næste møde i SU
Onsdag den 10. januar 2018 kl. 18 i Odense (TF booker lokaler og forplejning)
Generalforsamling den 25. februar 2018
Punkter til næste møde:
 Tjekke Skype forbindelse
 Retningslinjer for uddeling af rosetter

