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Referat af møde den 13. november 2010 – opstart af hyrdeudvalg i SPK 

 
 
 
Deltagere: Susanne Stig-Hansen, Connie Kisselhegn, Rainer Rasmussen, Kim Bay Nielsen 
Referent: Kim 
Mødeleder: Kim 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. ”Præsentation af hinanden” 
2. Retningslinier for Hyrdeudvalget i SPK 
3. Opstilling af udkast til forretningsorden for hyrdeudvalgets møder / arbejde 
4. Er der evt. en som ønsker at deltage i DKK’s Hyrdeudvalg? 
5. Hvordan kommer vi videre? 
6. Eventuelt 

 
 
Ad 1: 
Susanne har Finsk Hyrdehund og Norsk Lundehund, Connie har Vestgötaspids, Rainer har Finsk Lapphund 
og Kim har Norsk Buhund. 
 
Ad 2: 
Bestyrelsen har besluttet et sæt retningslinier for arbejdet i Hyrdeudvalget i SPK, som svarer til 
retningslinierne for Sporudvalget. Retningslinierne blev gennemgået af Kim og uddybende spørgsmål 
omkring bl.a. økonomi besvaret.  
 
Som en opstart på Hyrdeudvalget har bestyrelsen forespurgt Susanne, Connie og Rainer om de vil deltage 
som udvalgets første medlemmer.  Sammensætningen af hyrdeudvalgets første medlemmer er i 
opstartsfasen er sammensat ud fra et ønske om, at de hyrdende racer i SPK er repræsenteret i denne 
vigtige opstartsfase. 
 
Et generalforsamlingsvalgt Hyrdeudvalg vil blive nedsat, når det nuværende opstartsudvalg er kommet godt 
i gang med sine udvalgsarbejder (der skal være ro til at starte udvalgets arbejde op).  
 
Kim deltager fremadrettet ikke som medlem af hyrdeudvalget, men tilknyttes hyrdeudvalget som 
bestyrelsens kontaktperson. 
 
Ad 3: 
Der skal vælges en formand, næstformand og en sekretær i Hyrdeudvalget. Der udarbejdes et skriftlig 
referat fra hvert udvalgsmøde. Det anbefales at følge en fast dagsorden på alle møder. Inspiration til 
forretningsorden kan findes hos Spor- og Udstillingsudvalgene. 
 
Ad 4: 
Susanne vil gerne deltage i DKK’s Hyrdeudvalg, såfremt DKK tillader dette. Kim retter forespørgsel til DKK. 
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Ad 5: 
Det blev besluttet at hver deltager skaffer en racebeskrivelse for sin egen race / sine egne racer og 
distribuerer den til de øvrige i udvalget. Herved kan udvalget få en idé om, hvilke karakteristika der er for 
”hyrde-spidshundene”. 
Alle gør sig nogle tanker om de ”næste trin” som præsenteres for hinanden på næste møde. 
 
Ad 6: 
Det blev besluttet, at næste møde skulle afholdes den 29. januar 2011. 


