Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-11-19 Norrköping
Närvarande: Marie Callert, Lars Olof Carlén, Marita Thorén, Stefan Lindqvist, Agnes
Thorlaksdottir, Maria Lönnhammar, Kenneth Gustavsson, Lars Mossberg
Anmält förhinder: Charlotte Jostvik, , Lotten Rönquist, Melissa Westergård
Från valberedningen:
§ 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 2017-10-14 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6.

Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Sekreterare:
Svenska Griffon Sektionen ansökan dispens att hålla årsmöte i samband
med utställningen i Västerås i samband m SKKs utställning 2018-04-29.
Beslut att godkänna dispens.
Papillon-Ringen söker årsmötesordförande och sekreterare till sitt
årsmöte den 10 februari i Jönköping. Ber SDHK om hjälp. Lars M kan ta
uppdraget. Marie C tar årsmötessekreterare.
Chihuahua Cirkeln önskar hjälp med årsmötesordförande till sitt årsmöte
den 3 februari i Göteborg. Lars M tar uppdraget.

Pekingese-Logen ansöker om dispens för att hålla årsmöte i samband
med utställningen i Lidköping helgen den 12-13 maj. Beslut att bevilja
dispensen.
SDHK anordna annat än utställningar, t ex Nose Work, Rallylydnad och
Freestyletävlingar. Beslut att anordna officiell Freestyletävling i Borås i
samband med Jubileumshelgen.
Plaketter – ta upp på rasklubbskonferensen om detta kan vara en bra idé.
SHU (Svensk Hundungdom) – angående medlemskap. SDHKs styrelse
rekommenderar rasklubbarna att ta dubbelt medlemskap för SHUs
medlemmar i beaktande. SDHK beslutar att bidra med 100 kr/SHUmedlems under 2018 till de rasklubbar som ansluter sig. Detta bidrag
kommer därefter att utvärderas innan eventuell förlängning.
Kassör:
Fortsatt god ekonomi
PR & Infokommittén
Påminnelse till rasklubbarna om redaktörernas sida. Problem att komma
in kontakta Agnes.
Hemsidan ska gås igenom, ta bort och uppdatera. Ta kontakt m Agnes
ifall hjälp krävs.
Avel & Hälsa
Brachycefalkommitté inom SDHK. Beslut att instifta denna kommitté.
Gärna 1-2 ledamöter från varje rasklubb för raserna Fransk Bulldogg,
Mops, Pekingese, King Charles Spaniel, Japanese Chin, Griffon. Stefan
ansvarar för denna kommitté. SDHK tillfrågar lämpliga personer gärna ur
rasklubbarnas avelskommittér.
Stefan informerade från Avelsrådskonferensen. Konferensen var mycket
uppskattad av deltagarna. 23 st deltagare.
SKK meddelande om RAS-dokument och kontakter mellan
rasklubb/SDHK/SKK.
Skrivelse angående färgbärare inom en av SDHKs raser. Styrelsen har
tagit emot konversation i ärendet, men lämnar utan åtgärd, då detta
ligger utanför SDHKs ansvarsområde. Lämpligen tas detta upp i
rasklubben.

Domar- och Utställningskommittén
Fastställande av tekniska arrangörer utställningar 2018: Moheda – SLC,
Lidköping - BBHC+PL, Luleå – BBHC, Norrköping – PhS, Borås – MO,
Köping – CCC, Luleå - FBK+CC, Högbo – SRTK, Tågarp - SKCSK+MR+PhS,
Timrå – CdTC
Beslut att fastställa dessa tekniska arrangörer 2018. Rasklubbarna är
informerade.
Löfs Konsult avtalet gås igenom.
Inteckningskort – giltighetstid. Giltighetstiden är fram till och med sista
utställningsdag utgångsåret.
Beslut att ansöka officiell utställning för PL den 28 juni 2019.
Utbildningskommittén
Utbildning Fullmäktige- och årsmötesordförande. Beslut att de ur SDHKs
styrelse som önskar gå denna, kan anmäla sig.
§ 7.

Redovisning och fastställande av VU ärenden
Tillstyrkan domares ansökan om vidareutbildning:
Maritha Östlund-Holmsten, Russkaya Tsvetnaya Bolonka, Russkiy Toy,
Bichon Havanais, Bolognese, Coton de Tuléar, Löwchen, Malteser

§ 8.

Övriga ärenden

§ 9.

Summering av dagens möte, Highlights till Hemsida & Facebook
Påminnelse till rasklubbarna om redaktörernas arbetsplats.
Hemsidan städa upp.

§ 10.

Nästa möte
11 december 2017 kl 19.00

§ 11.

Mötets avslutande
Ordförande Maria Lönnhammar avslutade mötet

………………………………………………..
Sekreterare Marie Callert
…………………………………………………
Ordförande Maria Lönnhammar

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

