Protokoll fört vid styrelsemöte telefon 2016-12-13
Närvarande: Maria Lönnhammar, Kaj Gänger, Marie Callert, Lars Olof Carlén, Harrieth
Sandberg, Melissa Westergård, Helena Orre, Lars Mossberg, Marita Thorén, Carina
Johansson
Anmält förhinder:
§ 1.

Mötets öppnande
Maria Lönnhammar öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3.

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Marie Callert

§ 4.

Val av protokolljusterare
Till justerare valdes Agnes Thorlaksdottir

§ 5.

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2016-11-24 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6.

Stadgeändringar
Per-Inge J informerade om stadgeändringar i både SDHK och
rasklubbarna.
Per-Inge lämnar ett färdigt förslag till ändring av stadgar för rasklubbarna.
Styrelsen fastställer typstadgar för rasklubbarna för att senare antas av
rasklubbarna. Per-Inge är kontaktperson gentemot rasklubbarna och kan
svara på frågor från klubbarna.
Beslut att fastställa rasklubbarnas nya typstadgar.

§ 7.

Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Fullmäktigehandlingar arbetet fortsätter.
Styrelsemöte i Solna 4/2 2017, några med per telefon.
Sekreterare:
Beställa Office 365 kostnad ca 100 kr/månad beslut att Agnes kollar och
beställer.

SDHK beslutar att beställa telefontjänsten från Quick Net (Affinity
Telecom).
SDHK beslutar att skicka in de två nomineringar som JCS skickat in.
Medlemsavgift SDHK kontrollerar med Per-Inge vad som gäller
medlemskap i flera av SDHKs klubbar.
Kassör:
Resultatet ser gott ut. Utställningarna gav ett mycket gott överskott som
ska delas på rasklubbarna som varit samarrangörer.
PR & Infokommittén
Agnes uppdaterade om nya hemsidan. Instruktioner i OneDrive om hur vi
lägger upp saker på hemsidan under namnet Joomla. Lansering 1/1 2017.
BPH ansvarig hör efter med rasklubbarna om de har någon som kan vara
det även för SDHK. Agnes kontrollerar med ett par personer.
Avel & Hälsa
Melissa varit i kontakt med SKK om möjligheten att kunna
exteriörbeskriva även våra raser, t ex nerklippta pälshundar. Beslut att
bidrag ska ansökas från SKK för ett sådant projekt.
§ 8.

Offert utställningsadministration
Beslut att fr o m 2018 använda Löfs Konsult med reservation för vad
referenstagning ger för svar.

§ 9.

Redovisning och fastställande av VU ärenden
Tillstyrkan domares ansökan om vidareutbildning
Karin Hedberg papillon/phalène
Karin Sjöholm Östlund chihuahua

§ 10.

Övriga ärenden
Maria berättade om Gålö Havsbad ställe för hundaktiviteter. Skicka
vidare till rasklubbarna.
2019 års utställningar tas via mejlkontakt.
2018 års utställning i Strängnäs inställd pga inga lokaler.

§ 11.

Summering av dagens möte, Highlights till Hemsida & Facebook
Påminnelse om fullmäktige och motioner

§ 12.

Nästa möte
4/2 2017 kl 17.30 i samband med Specialklubbskonferensen på The
Winery Hotel i Solna. Några med per telefon.

§ 13.

Mötets avslutande
Ordförande Maria avslutade mötet

………………………………………………..
Sekreterare Marie Callert

…………………………………………………
Ordförande Maria Lönnhammar

……………………………………….
Justeringsman Agnes Thorlaksdottir

