Gnesta och Väddö februari 2015

Kära dandievänner,
Ni har alla fått styrelsens decemberbrev där vi förutspådde ett Dandie dinmont clubs
klubbmöte där valberedningen skulle ha svårt att få ihop en fungerande styrelse.
Vi genomförde klubbmötet den 15 februari i Järfälla med fyra närvarande medlemmar, varav
tre från den styrelsespillra som förde klubben fram till klubbmötet. Valberedningen hade
mycket riktigt inte kunnat värva en fungerande styrelse och klubbmötet tvingades därför fatta
beslut om att lägga klubben vilande upp till tre år.
Svenska Terrierklubben kommer därmed ta över förvaltningen av Dandie Dinmont Clubs
tillgångar och återkallar det delegerade rasansvaret. Klubbmötet beslutade också att ingen
medlemstidningen utkommer, vår planerade club show i Vadstena ställs in och vi tvingas
avboka vår domare Moa Persson samt att inga rasmontrar kan planeras till Stockholm
Hundmässa 2015 eller My Dog 2016. Årets dandie kommer inte att beräknas under 2015.
Den årliga utvärderingen av RAS utförs av Janette Andersson och Svenska Terrierklubbens
Annica Andersson. Arbetet med glaukomfrågan kommer SvTeKs avelskommitté ta ställning
till hur vi ska hantera under den tid klubben ligger vilande.
Hemsidan kommer få fortleva i och med att den inte drar några kostnader och i något
nerbantat skick kan informera om rasen och statusen på den vilande klubben och hur man
gör för att starta den igen.
Vi vill tacka er som trodde på en oavbruten fortsättning och betalade in medlemsavgiften för
2015. I det uppkomna läget erbjuder vi er återbetalning av 2015 års avgift fram till den 31/3.
Meddela Gerd Jerverius via jerverius.gerd@outlook.com hur ni vill ha dem återbetalade så
ombesörjer Gerd detta mars månad ut.
Det är både sorgligt och beklagligt att dandien inte har någon rasklubb som jobbar för rasen
den närmaste tiden. Men den som har en plan för att återuppväcka klubben är välkommen
att kontakta Svenska Terrierklubbens kontaktperson Annica Andersson via
annicaa@gmail,com eller via 073-8314490.
Med hopp om ett gott dandieår 2015, likafullt!
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