SDHK – Svenska Dvärghundsklubben
Protokoll fört vid telefonmöte 2019-04-25
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Agnes Thorlaksdottir, Kenneth Gustavsson, Stefan
Lindquist, Kathleen Berggren, Lotten Rönquist, och Anki Lindgren.
Anmält förhinder: Marie Callert, Stefan Harde och Anette Johansson.

§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 Agnes Thorlaksdottir.
§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll – 2019-03-26 - gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§6 Borås 2019
Arbetet fortsätter. Vi har fått respons på vår förfrågan angående ekipage i agility, rallylydnad mm
men vi tar gärna emot fler.
Vi öppnar upp för valpar 4-6 månar under Boråshelgen, om det faller väl ut fortsätter vi med detta
från och med nästa år.
Vi kommer att ha två separata BIS-finaler för valparna. 4-6 månader samt 6-9 månader.
Vi kommer även att ha BIS-BIM under Boråshelgen och om detta faller väl ut kommer även det att
fortsätta på SDHKs utställningar från och med nästa år.
§7 Domarkonferensen
Gunnel Salomonsson – kassören – vill ha en lista på domare.
Vi ska ta en diskussion med SKK hur vi gör med kostnaden för fredagen.
Domarkompendierna är på väg in nu.
§8 Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden: Påminner alla som har fått låna en dator, skrivare eller liknande att fylla i låneavtalet
som finns i OneDrive.
Vi har fått tillbaka fel dator från Karin Johansson, eller rättare sagt en annan dator än den vi lämnade
ut. Vi måste få bekräftat med kvitto var denna dator är inköpt samt kostnad. Lars Olof Carlén tar
kontakt med Karin Johansson angående detta.
Mail och ett samtal har inkommit angående en rasklubbs årsmöte. Vi har diskuterat detta och ser
inte att några fel föreligger då rasklubbens stadgar har följts och lämnar därför detta utan åtgärd.
Angående Pekingeselogen har vi fått ett svar från presidiet på SKK. Lars Olof Carlén tillskriver SKK
igen och frågar när, och hur vi ska göra för att få tillbaka rasansvaret för pekingese.
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En remiss från Fredrik Bruno skickas ut till samtliga rasklubbar med svar till SDHK senast 15 maj.
Sekreterare: All inkommande post har skickats ut till berörda personer.
Lägga upp mappar i OneDrive för att få bättre ordning på inkommande post samt att det är lättare
för styrelsen att hitta viktiga mejl och dokument som inkommer till klubben.
En skrivelse från Fransk Bulldogg som inkommit har vi diskuterat men lämnas utan åtgärd.
Kassör: Balans- och resultaträkning gicks igenom.
PR, IT och infokommittén: Hjälpa sekreteraren med att få upplagt mappar i OneDrive.
Datorn från Karin Johansson har vi ännu inte gjort något med.
Broschyren med SDHKs raser är halvvägs klar. Vi kollar med våra sponsorer - Agria, Lupus och CityPet
- om dessa vill vara med och sponsra mot att de får ha en annons i häftet.
Kommittén för Avel och hälsa: Bichon Havanais är färdigt med sitt RAS.
Utställningskommittén: 222 hundar är anmälda till Lidköping.
Kenneth Gustavsson pratar med BUS angående medlemskoll inför anmälan till våra utställningar.
Utbildningskommittén: Inget nytt att rapportera.
Rasklubbskommittén: Inget nytt att rapportera.
BPH-kommittén: Inget nytt att rapportera.
Brachycefalrådet: Det saknas många SRD-rapporter.
§9 Redovisning och fastställande av VU-ärenden
En skrivare till Gunnel Samuelsson är inköpt.
§10 Övriga ärenden
§14 Summering av dagens möte, Highligts till hemsida och facebook
Vi kommer att införa ett BIS-BIM under Boråshelgen och i Borås öppnar vi upp även upp för att ställa
ut valpar 4-6 månader.
§15 Nästa möte
Nästa möte blir ett fysiskt möte den 30 maj 2019, kl 10.00 i SKKs lokaler i Sollentuna.
§16 Mötets avslutande
Ordförande Lars Olof Carlén tackar för ett trevligt möte och avslutar mötet.
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