Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-05-08
Närvarande: Marie Callert, Agnes Thorlaksdottir, Lars Mossberg, Stefan Lindquist, Melissa
Westergård, Lotten Rönquist, Charlotte Jostvik, Maria Lönnhammar, Lars-Olof Carlén,
Kenneth Gustavsson, Marita Thorén
Anmält förhinder:
§ 1.

Mötets öppnande
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

§ 5.

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2017-03-27 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6.

Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Belastningstest är gjort på ett antal brachycefala raser. Arbetet fortsätter.
Nytt möte med Engelsk Bulldoggklubb och Bostonterrierklubben.
Domarkonferensen 2019 info om att Blomenhof förmodligen är det bästa
alternativet. Domare som inte är auktoriserade eller under utbildning och
önskar deltaga, får betala sina egna kostnader.
Sekreterare:
PL frågat om SDHK lämnat förslag till valberedningen till SKKs Fullmäktige.
Diskussion om valberedningens förslag till CS.
Kassör:
Balans- och Resultatrapport gicks igenom. Fakturor från utställningen i
Strängnäs saknas fortfarande.
Flera rasklubbar har inte betalat sina medlemsavgifter för 2017.
PR & Infokommittén
Facebookevenemangen mycket uppskattade
Avel & Hälsa

Scandic Hotel Upllands Väsby 18/10 bokat för avelskonferensen. Karin
Drotz ska tillfrågas om att vara föreläsare på konferensen, även om hon
inte vid konferensen längre är anställd på SKK. Förslag på föreläsare
önskas. Ett förslag Thomas Bergström.
Förslag på ämne; hur man bygger upp ett hälsoprogram
Domar- och Utställningskommittén
Årets utställningar flyter på.
2018 saknas fortfarande domare för några utställningar. Hela styrelsen
engageras i arbetet.
DUK varit på konferens för Domar- och utställningsansvariga.
20-årsjubileumet 2019, kolla om plats Borås alt Köping för 3-dagars.
Fortfarande ingen info om Strängnäs 2018. Flytta till Västerås?
Utbildningskommittén
Lars-Olof Carlén information om kursen i föreningsteknik 13-14 maj.
Fakturor kan komma från SKK för rasklubbarnas deltagare. Gunnel
informeras.
3 personer anmälda till avelskonferensen.
Lars Mossberg lämnade mötet.
BPH-kommittén
Kerstin Malm har ersatt Katja som sammankallande i kommittén.
Startsiffrorna har ökat kraftigt 2016 från tidigare år. Kan bero på SDHKs
bidrag samt information.
SKK har infört diplom för uppfödare, som har fem hundar ur
uppfödningen som startat BPH.
§ 7.

Redovisning och fastställande av VU ärenden
Inköp utställningstält till utställning. 10 st pop-up-tält (2,2 m x 2,5 m) á
1495 kr/st.
Avtal angående trubbnosutställningen skickat till MP & DE.
Avslag domares ansökan om vidareutbildning:
Gina Persson, Fransk Bulldogg
Tillstyrkan domares ansökan om vidareutbildning:
Gunilla Albrigtsen, Chinese Crested Dog
Maritha Östlund-Holmsten, King Charles Spaniel

§ 8.

Övriga ärenden
CJ kollar med Agria om ”check” för Agria-stipendiet.
Omförhandling av avtalet ska kollas också.

§ 9.

Summering av dagens möte, Highlights till Hemsida & Facebook

Fortsätta dela evenemang. Påminnelse till rasklubbarna att använda
SDHKs hemsida för att göra reklam för sina arrangemang.
Månadens ras på hemsidan med start 1 september.
§ 10.

Nästa möte
Telefonmöte torsdag 15/6 kl 19.00
Möte Stockholm/Upplands Väsby lördag den 14/10 preliminärt kl 18.30

§ 11.

Mötets avslutande
Ordförande Maria Lönnhammar avslutade mötet

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

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

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

