Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-01-25 Telefon
Närvarande: Marie Callert, Lars Olof Carlén, Marita Thorén, Stefan Lindqvist, Agnes
Thorlaksdottir, Maria Lönnhammar, Kenneth Gustavsson, Charlotte Jostvik, Melissa
Westergård, Marita Thorén, Lotten Rönquist
Anmält förhinder: Lars Mossberg,
Från valberedningen: Per-Inge Johansson
Adjungerad kassör: Gunnel Samuelsson
§ 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 T

§ 5.

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2017-12-11 godkändes och lades till handlingarna

§ 6.

Fullmäktigehandlingar
Verksamhetsberättelserna ska uppdateras.
2017 En rasklubb som ej betalat faktura. Påminnelse ska gå ut.
Agriastipendierna som inkommit tidigare ska utbetalas efter kontroll av
vilka som tidigare fått.
Genomgång av 2017 års ekonomiska rapport. Beräknad förlust
balanseras i kommande års redovisning.
Svar enligt underlag på de motioner som inkommit. Lars Olof och Melissa
reserverar sig mot beslut i en motion.

§ 7.

Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Rosetter försäljning på utställning. Frågan bordlades till nästa möte.
Avtal med Agria har kommit till kassören. Skickas till ordförande.
Gunnel sekreterare på Fullmäktige

Sekreterare:
SHU- ungdomsmedlemskap. Rasklubbar med SKK:s medlemshantering
kan ansluta sig enkelt för att ta emot Ungdomsmedlemmar. De
rasklubbar som inte använder SKK:s medlemshantering kan göra ett
separat avtal med SHU angående Ungdomsmedlemskap.
Kassör
Löfs Konsult behörighet att titta på betalningar på bankkontot. Beslut att
ansöka om behörighet att Therese Löf ska få tillgång att titta på
bankkontot i SDHK. Gunnel & Maria ordnar.
2018 års ekonomiska rapport redovisades.
PR & Infokommittén
Onlineanmälan har vi fått en lathund till. Flera PM utlagda på hemsidan.
Viktigt att all dokumentation finns på OneDrive och OneNote.
Avel & Hälsa
PL RAS till SKK. Beslut att skicka in till Avelskommittén enligt underlag
med cc till PL.
Meddelar de rasklubbar som inte uppdaterat sina RAS-dokument de
senaste åren. Presentera vad kommittén för avel & hälsa kan hjälpa till
med.
PHS RAS-dokument ska skickas till SKK.
CCC bidragsansökan konferens. Beslut att bidra med 7500 kr efter
redovisning.
Brackyrådet
Stefan har formulerat ett brev till de som ska bjudas in till Brackyrådet.
Agnes ordnar en plats på SDHKs sharepoint för Brackyrådets
dokumentation.
Stefan öppnar en sluten Facebookgrupp för rådet.
Domar- och Utställningskommittén
Önskemål från rasklubb att Minigruppen får en egen kommitté under
SDHK. Minigruppen är en frivillig samverkansgrupp bestående av SDHKs
numerärt små raser. Det är valfritt för rasklubbarna att delta i
Minigruppens arrangemang. Minigruppen tillhör inte SDHK och SDHK kan
därför inte utse någon kommitté för detta.
CUA-utbildning 24-25 mars i Linghem ÖKK.
Lathundar för varje utställning ska utformas.
Utbildningskommittén
Therese Löf kan komma till utställningsutbildningen i Norrköping.
Per-Inge kan ställa upp och hålla i en del av utbildningen.

4 personer från SDHK har gått kurs i årsmötesordförandeskap. Lista
kommer publiceras på SKKs hemsida. Länk från SDHKs hemsida
rasklubbskontoret till denna lista.
BPH-kommittén
Ansökningstid BPH-bidrag max till den 15 december för att det ska hinnas
få med i årsredovisningen.
§ 8.

Redovisning och fastställande av VU ärenden
Tillstyrkan domares ansökan vidareutbildning:
Karin Sjöholm Östlund: Papillon/Phalène, Russkiy Toy, Japanese Chin,
Prazsky Krysarik
Johan Andersson: Papillon/Phalène
Marie Callert: Chinese Crested Dog (MC deltog inte I beslutet)
Godkänd dispensansökan aspirantdomare:
Therese Johansson, phalène för domare Anukka Paloheimo på My Dog
2018

§ 9.

Övriga ärenden
Rapport Per-Inge J: Valberedningen ordnar en fullmäktigeordförande.

§ 10.

Summering av dagens möte, Highlights till Hemsida & Facebook

§ 11.

Nästa möte
20/2 kl 19.00 Telefonmöte

§ 12.

Mötets avslutande
Ordförande Maria Lönnhammar avslutade mötet

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

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

