Protokoll fört vid styrelsemöte telefon 2017-06-15
Närvarande: Marie Callert, Agnes Thorlaksdottir, Lars Mossberg, Lotten Rönquist,
Charlotte Jostvik, Maria Lönnhammar, Lars-Olof Carlén, Marita Thorén, Stefan Lindquist,
Kenneth Gustavsson, Melissa Westergård (fr o m §6)
Från valberedningen: Urban Prytz
Anmält förhinder:
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Maria 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 2017-05-08 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6.

Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Agria uppdatering av stipendiet och utställningssponsring.
/Melissa W anslöt till mötet
Pekinges-Logen, Melissa tar hand om RAS-arbetet.
Motion till nästa KF angående raspresentationerna i Hundsport.
Sekreterare:
Blommenhof preliminärbokat för exteriördomarkonferensen 2019.
SKKs BPH-enkät subventionering ifylld.
SLC meddelande om inofficiella utställningar alla raser 27/5.
CC meddelande om inofficiell utställning 15/10 .

Förfrågan från SKK om monter på Hundmässan – samlingsmonter med
SDHKs rasklubbar i samma rad en idé.
Förfrågan från BBHC om att låna SDHKs telefontjänst – svårt att erbjuda
en klubb, men vi tittar på möjligheten till en bokningslista eller bidrag till
egen telefontjänst.
Kassör:
Balans- och Resultatrapport gicks igenom.
Ansökan om aktivitetsbidrag – kurs i föreningsteknik.
Ansökan om aktivitetsbidrag – FBK, beslut om bidrag med 50 % av
kostnaderna max 14 651 kr efter inkommen redovisning.
Utbildningskommittén
SKKs kurs i Föreningsteknik, drygt 15 deltagare från SDHK. Bra koncept
som vi kommer fortsätta med.
/Lars-Olof lämnade mötet
/Lotten lämnade mötet
PR & Infokommittén
Broschyr om SDHK och dess rasklubbar till en eventuell monter på
utställningar samt jubileumsåret 2019.
Sponsorflik på hemsidan under SDHK.
Avel & Hälsa
3 anmälda till avelsrådskonferensen.
Melissa kontaktar SKK angående RAS-arbete och hur man kan använda
detta till Avelsrådskonferensen.
Stefan & Charlotte hjälper Melissa med föreläsare till
Avelsrådskonferensen.
Domar- och Utställningskommittén
Domare 2018, uppdatering.
Strängnäs är flyttat och godkänd av SKK till Luleå den 26/5.
Utställningar 2018, beslut om att ansöka om tillägg i Tågarp i september.
Beslut om möte i utställningskommittén snarast.
/Marita lämnade mötet
BPH-kommittén
Nya ansökningsblanketten utlagd.
Eventuellt ska en BPH-dag anordnas i Norrland.
/Marita återkom till mötet

§ 7.

Redovisning och fastställande av VU ärenden
Tillstyrkan domares ansökan om vidareutbildning:
Anna Törnlöv – Chinese Crested Dog
Sonny Ström – Chihuahua, Griffon Belge/Bruxellois, Petit Brabancon
Avslag dispensansökan:
Martin Johansson – dispensansökan examination för domare som inte
finns med på examinatorlistan för Russkiy Toy.
Beslut om inköp komplettering av utställningsmaterial såsom trimbord,
stolar, ringlådor mm upp till 15 000 kr.
Ansökan om officiell utställning Svenska Russkaya Tsvetnaya
Bolonkaklubben, Minigruppen Ljungskile/Backamo 2018.
Ansökan om flytt av utställningsplats CCC 2017 från Alfta till Arbrå.

§ 8.

Övriga ärenden
Under mötet inkom mejl från CCC angående hund som fått D p g a
avsaknad av canintänder. Tas upp av VU.
Utställningar endast tillåtet att ha en utställning på samma dag. Andra
hundsporter går bra göra fler starter samma dag. Skriva till rasklubbarna
om deras åsikter.

§ 9.

Summering av dagens möte, Highlights till Hemsida & Facebook
Dela våra evenemang på Facebook.

§ 10.

Nästa möte
Telefonmöte 25/7 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 Agnes Thorlaksdottir

