Protokoll fört vid styrelsemöte telefon & Solna 2017-02-04
Närvarande: Maria Lönnhammar, Marie Callert, Lars Olof Carlén, Harrieth Sandberg
(telefon), Melissa Westergård (telefon), Marita Thorén, Carina Johansson (telefon)
Anmält förhinder: Kaj Gänger, Lars Mossberg, Helena Orre
§ 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 Harrieth Sandberg

§ 5.

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2016-12-13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6.

Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Maria informerade om att på KöpaHund.se visas alla papillonvalpar när
man söker på phalène. Samma gör Griffon-varianterna. Förslag på att
SDHK skickar in en motion till SKK angående ändring av detta. Beslut att
skicka in en sådan motion.
Info om att SKK flyttar från Spånga till Rotebro redan i slutet av augusti
2017.
Lilla Stockholm kommer inte gå samtidigt som Stockholm Hundmässa i
december.
Info från Bostonterrierklubben att de fått en motion till sitt årsmöte om
eventuell anslutning till SDHK.
Sekreterare:
Kennelfullmäktige 2017 uppstartsbrev (utskickat den 28/12 till styrelsen)
Senast 31 mars ska delegaterna meddelas till SKK. Beslut om delegater
efter Fullmäktige på det konstituerande mötet.

BFR remissvar rasstandard till Håkan Ericsson SKK (mejl fr BFR 2016-1213) Beslut att skicka till SKK BFRs förslag.
Från SKK Jenny Damgren angående ansökningsdatum utställningar 2019
PL angående incident på Sthlm Hundmässa 2016 (mejl 2016-12-21).
SDHKs styrelse har varit i kontakt med vittnen och vi lämnar PLs brev utan
åtgärd.
Förslag på ämnen rasklubbskonferens (från SPKK). Beslut att dessa tas
som reservämnen till konferensen, då vi redan har flera ämnen.
Organisationsutredningen svar önskas (mejl 2017-01-12, Fredrik Bruno).
Bordläggs och beslut tas efter Fullmäktige.
Info om mejl fr JCS. MC har varit i kontakt med både PG och ledamot i
JCS. SDHK lämnar utan åtgärd.
SPKK angående Minigruppen (mejl 2017-01-16). Diskussion bör tas på
rasklubbskonferensen.
Mopsorden har skickat en motion som inkommit för sent. Tas upp på
övriga punkter på Fullmäktige.
JCS motion angående rasklubbstidningar. Finns redan ett beslut om vad
som gäller rasklubbstidningar.
Kassör:
Revisorerna har meddelat Gunnel om att enbart sammanställda RR och
BR ska med i fullmäktigehandlingarna.
Beslut om att rasklubbarna inte ska betala porto för
utställningsadministration småposter. Beslut att portokostnader för
utskick av kritiker också ska tas bort.
Beslut att eventuell avtackningsgåva består av en anmälningsavgift till
SDHK utställning 2017.
PR & Infokommittén
Hemsidan är lanserad. Ska fyllas ut med mer. BPH har Agnes hittat en
person som ska ta hand om.
Agnes har beställt licens för Office 365.
Domänen måste flyttas från Per-Inge till SDHK. Det är specialklubben som
äger domänen, inte en person.
Avel & Hälsa
Avelsrådskonferensen är den 8/4. Melissa arbetar och information med
preliminärt program måste ut snarast möjligt till rasklubbarna. Anmälda
till konferensen, som uteblir debiteras rasklubben 500 kr.
Domar- och Utställningskommittén
Ny praxis för inbjudan av utländska domare (SKK Kjell Svensson mejl
2016-12-21). Gäller från 2018.
Utställningar 2019: STOXA (Knivsta) erbjuder SDHK ringar för 1500 kr/ring
inkl mat. Domare delas med länsklubben.

Beslut att ansöka om utställningar i Timrå 20/4, Lidköping 12/5,
Norrköping 1/6, Borås 29/6, Tvååker 14/7, Köping 20/7, Luleå 18/8,
STOXA 24/8, Sandviken/Högbo 7/9, Timrå 13/10.
Gällande samarrangemang ska det vid nästa år ses över vilka som fått
2017 års samarrangemang, så det över tid blir rättvist.

§ 7.

Redovisning och fastställande av VU ärenden
Avslag dispensansökan aspirantdomare. Åsa Andersson sökt dispens att
gå för Paul Stanton på My Dog 2017. PL avslår Åsas ansökan och föreslår
en examination för Dan Eriksson och Henrik Johansson istället.
Tillstyrkan domares ansökan om vidareutbildning:
Anna-Lena Angeria, Chinese Crested Dog
Avsättning om 50 000 kr till domarkonferens 2019 i bokföringen 2016

§ 8.

Övriga ärenden
Utbildning i Föreningsteknik, ska tas upp på rasklubbskonferens om
intresse finns för detta.

§ 9.

Summering av dagens möte, Highlights till Hemsida & Facebook
Avelsrådskonferens till både hemsida och Facebook.

§ 10.

Nästa möte
Torsdag den 9/2 kl 19.00 (endast genomgång av
Fullmäktigehandlingarna)

§ 11.

Mötets avslutande
Ordförande Maria avslutade mötet

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

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

……………………………………….
Justeringsman Harrieth Sandberg

