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1. Bordet rundt
Tages som eventuelt.

2. Repræsentation af klubben udenfor
klubben
Repræsentation af klubben uden for klubregi
(med bannere, boder o.lign.)
Snarest muligt skal organisationshåndbogen opdateres med et afsnit
omhandlende repræsentation af klubben i forbindelse med f.eks. deltagelse i
St. Hestedag, div. hundedage, udenlandske arrangementer, m.m.
Afsnittet bør laves som en trin for trin vejledning. Herunder information om
hvordan arbejdsgangen skal være for tilladelse og afvikling, information om
hvordan man gør, hvem der kan repræsentere klubben forudsætningerne for
det og under hvilke omstændigheder det kan lade sig gøre.
Det skal besluttes hvordan klubben kan støtte sådanne tiltag, herunder om det
skal godkendes af bestyrelsen gennem en udvalgsindstilling.
Det vil være vigtig at få tydeliggjort hvad der tæller som “repræsentation af
klubben”, sådan at det ikke bliver blandet sammen med almindelige
klubaktiviteter som f.eks. regionsgåture. I udgangspunktet foreslås det defineret
som “kontakt fra en anden klub, forening eller organisation, hvor Islandsk
Fårehundeklub bliver bedt om at stille med ”mandskab” til et arrangement”.
Det skal understreges at der ikke er tale om, at man ikke kan lave noget uden
bestyrelsens godkendelse. Der er tale om at de respektive udvalg har
“underretningspligt” overfor Islandsk Fårehundeklub, da bestyrelsen i sidste
ende står med ansvaret i f.eks. forsikringsøjemed.
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3. Hjemmeside
Afslutning af diskussion fra sidste møde.
Bestyrelsen har besluttet ikke på nuværende tidspunkt at ville bruge tid og
ressourcer på en teknisk opdatering, inkl. evt. ændret layout, af hjemmesiden.
En sådan opdatering/ændring skubbes til 2016 og vil blive indarbejdet i
budgettet for 2016.
De enkelte udvalg vil få tildelt opgaven med at revidere “deres” respektive sider,
med henblik på at gennemgå alt nuværende indhold med henblik på kontrol af
relevans, rigtighed, m.m,
Det enkelte udvalg skal have ansvar for slev at rette deres indhold til og
rettigheder m.m. skal i den forbindelse gennemgås.
De enkelte udvalg skal selv finde en ”opdateringsansvarlig”, der påtager sig
ansvaret for at opdatere tekster og arrangementer på hjemmesiden.

4. Organisationshåndbog
Emnet blev behandlet sidste gang.
Ud over rettelserne til bestyrelsens rollebeskrivelser besluttedes det at gensidig
hjælp skal fremgå tydeligere. Det fremgår i udkastet mest tydeligt i
suppleanternes rollebeskrivelser, men er gældende for alle.
Rollebeskrivelsen for bestyrelse og udvalgsformand skal fremgå på
hjemmesiden ved den enkeltes kontaktoplysninger. Dette for at det bliver
tydeligt for alle hvem man skal kontakte i hvilke tilfælde

5. Eventuelt
Der fremsættes bekymring om klubbens manglende synlighed i f.eks. forskellige
Facebook opdrætter/hanhunde fora. Det er bestyrelsens ønske at avlsudvalget
orienterer sig om disse grupper generelt, og om nødvendigt synliggør Islandsk
Fårehundeklubs holdninger og synspunkter.
Det understreges i den forbindelse at klubben kun er et rådgivende organ og ikke
har monopol på f.eks. anvisning af hanhunde.

6. Kommende bestyrelsesmøder
27.. Januar på Skype kl. 20.30
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