SDHK – Svenska Dvärghundsklubben
Protokoll fört vid fysiskt möte 2019-05-30, SKKs lokaler i Sollentuna.
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Agnes Thorlaksdottir, Kenneth Gustavsson, Stefan
Lindquist, Kathleen Berggren, Lotten Rönquist och Anette Johansson.
Närvarande via telefon: Marie Callert
Adjungerad: Jan Törnblom - från valberedningen - t o m §8.
Anmält förhinder: Stefan Harde och Anki Lindgren

§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 Lindquist.
§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll – 2019-04-25 - gicks igenom, noterades att paragrafnumren i slutet är
felskrivna, godkändes och lades till handlingarna.
§6 Borås 2019
Vi tar fram ett deltagardiplom till samtliga deltagare på utställningen. Lotten Rönquist ordnar detta.
Supreme-BIS-finalen på fredagen bör dömas av en helt oberoende domare. Marie Callert kontaktar
Robert Paust på Södra Älvsborgs KK och hör om de har någon domare som kan göra detta.
Lotten Rönquist lägger ut påminnelse på FB om att valpar 4-6 månader är välkomna att ställas ut
samt att anmälan snart går ut – 4 juni är sista anmälningsdag.
Vi behöver ha fler ekipage som visar nosework, rallylydnad och agility. Sara Nordin, Stefan Lindquist
och Agnes Thorlaksdottir tar kontakt med personer som kan detta.
Lotten Rönquist tar fram profilkläder till funktionärer på utställningen.
Från styrelsen kommer Marie Callert, Kenneth Gustavsson, Agnes Thorlaksdottir, Lars Olof Carlén och
Stefan Lindquist att finnas på plats. Kathleen Berggren finns på plats på fredagen.
§7 Domarkonferensen
Agnes Thorlaksdottir har varit i kontakt med Maria Lönnhammar och fått information angående
domarkonferensen. Agnes Thorlaksdottir lägger upp all info om detta i OneDrive.
Det saknas fortfarande ett par domarkompendier. Stefan Lindquist tar kontakt med rasklubbarna för
att få in det som saknas.
Kathleen Berggren lämnar mötet och Lotten Rönquist tar över protokollet på §8.
§8 Pekingeselogen
SDHKs styrelse beslutar
•

Att återansluta pekingeselogen till SDHK som rasklubb utan rasansvar.
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•
•
•

Att Sara Nordin kontaktar föreningskommittén om dispens att ansluta en klubb som vi inte
har rasansvar för.
Att besluta om återanslutning när dispens har beviljats
Att i det fall dispens inte beviljas får styrelsen ta ett nytt beslut.

Pekingeselogen informeras, av Sara Nordin, om att de måste kalla till ett nytt årsmöte för
fastställande av stadgar och tillsättande av ordinarie styrelse.
Kathleen Berggren återkommer till mötet och tar över protokollet.
§9 Remiss från Föreningskommittén
Vi gick igenom remissen från Föreningskommittén - noggrant - och skickade in vårt svar.
§10 SKK valberedningsförslag
Vi gick igenom – diskuterade – och skickade in förslaget till valberedningen.
§11 Avtal Agria
Det finns pengar kvar i potten. Dessa fördelas på de utställningar som är kvar i år och priser inhandlas
för dessa pengar.
Agria är tillfrågade om de vill sponsra vår rasbroschyr, vi ska ta fram tryckkostnaden för broschyren
och meddela detta.
Vi ska lägga in Agrias logga – klickbar – på vår hemsida. Agnes Thorlaksdottir ombesörjer detta.
Agria nöjda med samarbetet.
§12 Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Prazsky Krysariks rasstandard ligger hos SKK för översättning.
Det har inkommit en skrivelse från en specialklubb. Vi diskuterade detta och besvarar skrivelsen. Vi
skickar svaret till CS samt läns- och specialklubbar.
Vi har fått en skrivelse från en rasklubb. Vi tillskriver rasklubben och ber även brevskrivaren att vända
sig till SKK.
Sekreterare: All inkommande post har skickats ut till berörda personer.
Agnes Thorlaksdottir har lagt upp mappar i OneDrive för att få bättre ordning på inkommande post
och skrivelser. Sekreteraren kommer att lägga in dokument och skrivelser här som blir tillgängliga för
hela styrelsen.
En skrivelse från BBHC diskuterades noggrant och vi anser att det i dagsläget inte är genomförbart. Vi
meddelar rasklubben detta.
Brev från en medlem diskuterades och vi skickar ett svar.
Kassör: Balans- och resultaträkning har skickats ut till styrelsen.
PR, IT och infokommittén: Broschyren med SDHKs raser är färdig att korrekturläsas och broschyren
går i tryck nästa vecka. Vi har fått svar från en av våra sponsorer – angående sponsring i broschyren.
Agnes Thorlaksdottir tar fram kostnad på häftad eller spiralbunden broschyr.
Kommittén för Avel och hälsa: Inget att rapportera.
Utställningskommittén: Kommittén ska ha mer regelbundna möten och lägga upp arbetet
sinsemellan på ett annan sätt.
Anette Johansson har med dynor som hon skänker som priser till utställningen i Borås.
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Utbildningskommittén och standardkommittén: Angående rasstandard för Chinese Crested. Det har
kommit ett oerhört viktigt tillägg angående rasens tänder som bör översättas snarast.
Rasklubbskommittén: Inget nytt att rapportera.
BPH-kommittén: Inget nytt att rapportera.
Brachycefalrådet: Det har kommit ut två nya – intressanta – studier angående huvudform och
brachycyphalie. Den ena studien är gjord på Roslin Institute. Det andra är BOAS index gjord i Belgien.
Dessa går att läsa på följande sidor:
VNONLINE.CO.UK.
petsforlife.be
Stefan Lindquist följer dessa studier.
§13 Redovisning och fastställande av VU-ärenden
Inga VU sedan förra mötet
§14 Övriga ärenden
Hjärtstartare. Vi anser att det är viktigt att ha en hjärtstartare på våra utställningar. Den kan
användas av alla – instruktionerna är lätta att förstå - och den kan rädda liv!
Lars Olof Carlén kollar upp vad det kostar att köpa, alternativt att hyra, en hjärtstartare.
§15 Summering av dagens möte, Highligts till hemsida och facebook
Vi påminner på facebook om att vi har öppnat upp även för att ställa ut valpar 4-6 månader i Borås
samt att anmälan till utställningen går ut den 4 juni.
§16 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 17 juni kl 19.00.
inbokade möten - telefonmöte 2 juli 2019 kl 19.00 och 16 september kl 19.00.
§17 Mötets avslutande
Ordförande Lars Olof Carlén tackar för en trevlig dag och ett konstruktivt möte och avslutar därefter
mötet.

Kathleen Berggren
Sekreterare

Lars Olof Carlén
Ordförande

Stefan Lindquist
Justerare
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