Protokoll fört vid telefonmöte 2019-03-26
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Agnes Thorlaksdottir, Kenneth Gustavsson, Stefan
Lindqvist, Stefan Harde, Kathleen Berggren, Lotten Rönquist, Anette Johansson och Anki Lindgren.
Anmält förhinder: Marie Callert.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Lars Olof Carlén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§3 Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Kathleen Berggren
§4 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare jämte ordförande valdes Stefan Lindkvist.
§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Det konstituerande mötets protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§6 Pekingeselogen
Möte har ägt rum mellan representanter från Pekingeselogen och SDHK den 24 mars i Jönköping.
Beslutades att ansöka till SKK om återdelegering av rasansvaret för rasen pekingese till förvaltning
hos SDHK.
Beslutades att påbörja arbetet med att återföra Pekingeselogen som rasklubb inom SDHK.
Styrelsen har som ambition att Pekingeselogen ska åter snarast och ingå i vår medlemsorganisation.
§7 Borås 2019
Lotten Rönquist gör ett utskick via mejl till rasklubbarna om att vi gärna vill ha ekipage i agilty,
rallylydnad mm som kan visa upp sina aktiviteter under jubileumsutställningen.
Styrelsens representanter finns på plats under fredag och lördag.
§8 KF
SDHK kommer att skicka in 3 motioner. Dessa gicks igenom och vi enades om formuleringen i dessa.
Delegater som åker till KF är Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Moa Persson och Agnes Thorlaksdottir.
Reserver, vid förhinder, är Stefan Lindqvist och Lotten Rönquist.
§9 Domarkonferensen 2019
Stefan Lindqvist har varit på möten på SKK angående domarkompendierna och dess utformning samt
innehåll. Det är fortfarande en hel del domarkompendier som inte är klara.
Agnes Thorlaksdottir tar kontakt med Maria Lönnhammar för att få mer information om tankarna
kring domarkonferensen.
§10 Arvoden
Beslutades om styrelsens arvoden.
Telefonmöten: 200,-
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Fysiska möten: 900,- + reseersättning
Inga arvoden för fullmäktige eller konstituerande möte. Där utgår endast reseersättning till de som
ingår i den konstituerande styrelsen.
§11 Kommittér, rapporter och beslut
Ordförande
Inget att tillägga. Det har redan sagts i övriga punkter ovan.
Sekreterare
Som ny på posten har jag inte satt mig in i alla detaljer ännu, men all inkommande post har skickats
vidare och behandlats.
Kassör
Ingen ekonomisk rapport har inkommit till detta möte.
PR, IT- och Infokommittén
Det har inkommit en stationär dator till klubben. Agnes Thorlaksdottir tittar över den och ser om det
är något vi kan ha användning av.
Vi har idag haft vårt första styrelsemöte i Teams och vi tycker alla att det fungerar väldigt bra.
Alla dokument ska läggas i OneDrive.
Kommittén för avel och hälsa
BBHC är på gång att starta upp sitt RAS.
Utställningskommittén
382 hundar anmälda till utställningen i Timrå.
Gör om lathunden för anmälan så att den blir mer tydlig.
Utbildnings- och standardkommittén
Det har kommit en inbjudan från SKK om kommande utbildningar. SKK kommer att hålla ett
informationsmöte på facebook.
Rasklubbsrådgivningskommittén
Inget nytt att rapportera
BPH-kommittén
Planerar för 2 BPH-dagar under året.
Brachycefalrådet
Starta en teamsgrupp för denna grupp så att det lättare ska gå att ha möten.
§12 Redovisning och fastställande av VU ärenden
Nedanstående VU-beslut fastställes:
Inköp av 1 st bärbar dator till sekreteraren till ett värde av ca 5000,-.
Inköp av 1 st matriskrivare till ett värde av ca 3000,-.
Möte med Pekingeselogen den 24 mars 2019, 5-6000,-.
§13 Övriga ärenden
Brev från Föreningskommittén – Lars Olof Carlén besvarar detta.
Brev från medlem – diskuterades och lämnas utan åtgärd.
Brev angående mätning av Havanais - tillstyrks och skickas vidare till SKK.
Vi skickar blomstercheckar till 3 styrelseledamöter som avgick vid fullmäktigemötet.
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§14 Summering av dagens möte, Highligts till hemsida och facebook
Vår ambition är att Pekingeselogen ska tillbaka till SDHK. Vi lägger ut detta på vår hemsida.
§15 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 25 april 2019, kl 19.00.
§16 Mötets avslutande
Ordförande Lars Olof Carlén tackar för ett trevligt möte och avslutar mötet.
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