Protokoll fört vid styrelsemöte i Upplands-Väsby 2016-09-18
Närvarande: Maria Lönnhammar, Kaj Gänger, Marie Callert, Harrieth Sandberg, Melissa
Westergård, Lars Olof Carlén, Lars Mossberg, Carina Johansson
Från valberedningen: Carmita Lundin
Anmält förhinder: Agnes Thorlaksdottir, Helena Orre, Marita Thorén
§ 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 Lars Olof Carlén

§ 5.

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Melissa kollar angående Avelskonferens i april 2017. Förslag 8 april.
Ansökan om bidrag till Facebook-sidan (öppna)
Marie beställa hem bok i föreningsteknik till styrelseledamöterna

§ 6.

Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Information om Russkiy Toy Klubben.
Information om Specialklubbskonferens 4-5 feb 2017. Kontrollerar om
mer information finns på SKKs hemsida.
Onsdag 26 oktober inbjudan till Brakycefaligruppen träff med SKKs
avelskommitté. En representant från varje rasklubb med SDHKs
trubbnosar är inbjudna. Melissa och Lars Olof kollar om de kan åka.
Carina står som reserv.
Information om att SRD-kommittén arbetar med Chinese Crested Dog
och dess hårlag, hud, mått mm.
Kassör:
Kassörsrapport. Läget ser gott ut.

Bidrag till aktiviteter ska gå till RAS-arbete, avel- och hälsa, utbildningar
mm. SDHK avslår FBKs ansökan om bidrag till ökade årsmöteskostnader
Beslut att Marie godkänner och skriver under ansökningar om BPH-bidrag
och skickar vidare till kassören för utbetalning.
Blanketten om ansökning till BPH ska skickas ut till rasklubbarna igen.
Hundens ägare ska vara medlemmar i rasklubben.
Beslut att BPH-bidrag betalas ut t o m 31/12 det år rasen uppnått 200
godkända resultat för svenskfödda hundar.
SDHK avslår Pekingeselogens ansökan om bidrag till tågbiljett i samband
med brakycefalikonferensen.
SDHK avslår ansökan om bidrag till rese- och logikostnader för Fransk
Bulldoggklubbs styrelse. SDHK lämnar bidrag till konferensanmälningskostnader till sådana konferenser, ej till rese- och logikostnader.
SDHK beslutar att reseersättning betalas ut för enkel resa om
utställningsfunktionär även ställer ut. På samma sätt betalas endast halva
logi-kostnaden ut om funktionär ställer ut på samma utställning.
Sekreterare:
Offert angående utställningsadministration ska skickas även till
Västernorrlands Kennelklubb, Sydskånska Kennelklubben och Gotlands
Kennelklubb.
Lars M kontaktar SKK angående Mopsordens, Fransk Bulldoggklubbs och
Pekingeselogens ansökningar om att ändra sina respektive stadgar.
Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonka-klubben kommer att ingå i SDHK fr
o m 1/1 2017. När officiellt beslut kommer från SKK, skickar Marie ett
välkomstbrev till klubben. Ansökan om utställning (Minigruppens) ska
också skickas till SKK.
Beslut att till SKK skicka Chinese Crested Clubs synpunkter på
översättningen av den nya standarden.
Marie gör en skrivelse till Papillonringen och Phalènesällskapet angående
examinatorer och ansökan från domare att vidareutbilda sig på raserna.
Samförstånd måste uppnås och samma examinatorer ska gälla för båda
raserna.
Beslut att Webban inte ska göra om sidan i Dreamweaver utan att vi låter
göra om den i molnbaserade Joomla istället. Detta för att slippa binda
upp oss till en speciell dator med installerat program. Vi ger Agnes i
uppdrag att prata med sin Joomlakontakt.
Styrelsen ska läsa igenom BBHCs arbetsordning och fundera på hur vi kan
omarbeta denna, så den passa på SDHKs styrelsearbete.
Styrelsens ledamöter undersöker vilka som kan gå på SKKs
informationsträff om organisationsutredningen.
Beslut om att samtliga styrelseledamöter är administratörer för SDHKs
öppna Facebooksida.
Domarkommittén:
Ansökan skickad till SKK gällande domarkonferens 16-17 november 2019
på Fransk Bulldogg, Mops, Pekingese, King Charles Spaniel, Japanese Chin

samt Griffon-raserna. Ansökan tillsammans med Bostonterrierklubben
och eventuellt Engelsk Bulldog. Russkaya Tsvetnaya Bolonka ska vara
presentationsras. Hela styrelsen ingår i arbetsgruppen inför konferensen.
Vägledning till klubbarna hur de ska tänka angående domares ansökan
om vidareutbildning. Ta upp detta på rasklubbskonferensen.
SDHK beslutar om rasklubbarnas ansökan om utställningar 2018 enligt
bilaga 1.
Harrieth och Kaj undersöker vidare angående SDHKs utställningar 2018.
Marie ändra CUA för Fransk Bulldoggklubb och SDHKs utställningar.
Skicka ut fråga till rasklubbarna om vilka CUA de har.
Beslut om att Marie gör ansökningar om utställning till SKK.
Marita tillfrågas om hon kan stå som CUA på ansökningarna till SDHKs
utställningar.
SDHK går på Pekingeselogens linje om önskemål att inte enbart använda
nordiska domare på svenska utställningar.
SDHKs styrelse försöker tillgodose Minigruppens önskemål om att de
numerärt små raserna ligger i samma ring på samma utställning, men kan
inte garantera att så kommer ske.
Inför 2017 budgeteras 40 000 för inköp av utställningstält och
utställningsmaterial. Styrelsen ger i uppdrag åt SDHKs DUK att göra
inventering om vad som behöver köpas in och priser på material.
Beslut om samarrangörer för SDHKs utställningar 2017, där det finns
intresseanmälningar enligt Bilaga 2. De utställningar där inga
intresseanmälningar inkommit, arbetar DUK vidare med.
Kaj G lämnade mötet.
Inför 2017 arbetar styrelsen för att göra SDHKs utställningar mer
attraktiva, t ex fler priser, mer annonsering mm. Senast 15 oktober
lämnas förslag till Marie.
Till rasklubbskonferensen: förslag på årets SDHK-hund.
SDHK kontaktar SKK om nordisk domarkonferens om samsyn på raserna
mops, fransk bulldogg och engelsk bulldog.
Avel & Hälsa:
Ansökan från CCC om bidrag till avelskonferens. SDHK beslutar att betala
hälften av konferenskostnaden, maximalt hälften av den beräknade
kostnaden.
Skicka ut information om avelskonferensen 19-20 november till styrelsen
om det är någon som kan gå (Marita?).
Marie skickar till Norra Skåne angående Johan Beck-Friis uttalande om
Pekingesers hälsa.

Tävlingskommittén:
Utbildningskommittén:

SDHK ska skicka ut information till rasklubbarna att ordförande, vice
ordförande, kassör och sekreterare bör ha gått kurs i föreningsteknik.
Även övriga styrelsemedlemmar bör ha gått kursen. Marie skickar ut
påminnelse till rasklubbarna. Även Bolonkaklubben bjuds in. Beslut att
som en förmån till Bolonkaklubben erbjuda gratis deltagande även om de
ännu inte är medlemmar av SDHK.
PR & Infokommittén
Information ska skickas ut till rasklubbarna till deras respektive
Facebookadministratör angående utställningar och kurser mm.
§ 7.

Fullmäktige
Beslut om datum och plats. Förslag: Norrköping den 4 mars. Scandic
Nord. Marie bokar konferenslokal, ca 40 personer. Fika, lunch och
eftermiddagsfika. Rasklubbskonferens före Fullmäktigemöte. Förslag på
mötesordförande Lars Ramberg. Andra förslag Ove Johansson.

§ 8.

Inkomna skrivelser
SDHK styrelse föreslår den person som gjort ett stort arbete i SDHK enligt
underlag.
Marie kollar var bestyrelserapporterna tar vägen. Har endast kommit in
två bestyrelserapporter hittills i år.
Övriga inkomna skrivelser har tagits upp under respektive kommitté

§ 9.

Utgående skrivelser
Svar till SKK angående Bolonkaklubbens ansökan om att gå med i SDHK
skickat till Föreningskommittén.

§ 10.

Redovisning och fastställande av VU ärenden
Beslutat inköp av trimbord till Luleå-utställningarna.
Dispensansökan från domare att göra examination för nordisk domare
som inte finns med på examinatorlistan.

§ 11.

Beslut
Ligger under respektive punkt

§ 12.

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden tags upp

§ 13.

Summering av dagens möte, Highlights till Hemsida & Facebook
Till Facebooksidan se under ovanstående punkter

§ 14.

Nästa möte
Läggs upp i Facebookgruppen

§ 15.

Mötets avslutande
Ordförande Maria avslutade mötet

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

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

……………………………………….
Justeringsman Lars Olof Carlén

