MINNES ANTECKNINGAR WPCS INTERNATIONELLA MÖTE ÖVER TEAMS 6 APRIL 2022.
Föregående protokoll gicks igenom.
Internationella utställningen Aachen 20 21 augusti 2022.
Detaljer kommer att finnas på hemsidan (Tysklands)
Fredagskväll blir det välkomst ceremoni:
Lördag börjar med 0800 In hand klasser.
Lördagskväll party såklart.
Både lördag och söndag ridtävlingar.
Vaccinationer för deltagande ponnyer: A2 fullt ut samt vaccination mot Herpesvirus
Unghästar upp till 3 år får inte vara skodda.
Förmodligen kommer inga ponnyer från Wales/UK då de måste ha tre veckors karantän, dessa
tävlingar går inte under samma tak som ridtävlingar där man kan åka fram o tillbaka.
Enligt EU regler och DEFRA kan nu inte WPCS göra pass till ponnyer som är födda i annat land.
Angående registrering skulle MD återkomma. (Jag tänker här tilläggsregistrering.) Olika benämningar
olika världsdelar EU OA IA ??
Om ett pass förkommit och ett nytt duplikat skall göras skall WPCS göra detta för dem som haft
WPCS pass, ansökan skall göras hos SWF som ansöker hos WPCS som sedan skickar till SWF som
sedan skickar till respektive ägare.
AGM 2023 kommer att hållas fysiskt i början april som vanligt.
Voting papper mm kommer att sändas via email och man skall även kunna rösta via email.
En uppmaning att se till att medlemmarna har ”up to date” mailadress.
Alla overseas medlemmar har fått betala moms till tullen för sin gröna journal. Detta borde inte vara
så då det är en gåva till medlemmarna.
Judges handbok kan tryckas ut via hemsidan men kommer att skicka till alla domare så att de har en
bok de kan ta med till sina respektive utställningsuppdrag,
MD tackade för allt material som skickats in till Journalen.
Studbooks skickas inte ut till respektive dotterföreningar mera det trycks väldigt få då alla kan se
online, de som får är drottningen och national libery bl.a.
Föreningarna uppmanades att när de byter kontaktadresser skall vi uppdatera detta till WPCS
Lång diskussion om var när nästa internationella möte skall hållas, föreslaget Royal Welsh söndag,
sedan sa någon att det alltid har hållits under den Internationella utställningen det år den är.
Vilken dag tidig fredag eller lunch. Fler menade att varken Royal Welsh eller Utställningen var bra.
Vad blev det? Digitalt möte i början av juli.
WPCS har nu tillgång till alla DNA profile lättare än tidigare. Gången som skall vara för att få en DNA
profile är att det är SWF som ber om den inte den enskilde medlemmen.
Gunns minnesanteckningar med reservation för feltolkning 2022-04-06

