SDHK – Svenska Dvärghundsklubben
Protokoll fört vid telefonmöte 2019-06-17.
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Kenneth
Gustavsson, Stefan Lindquist, Lotten Rönquist, Marie Callert, Stefan Harde och Anki Lindgren.
Anmält förhinder: Anette Johansson

§1 Mötets öppnande
Ordförande Lars Olof Carlén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen justerades och godkändes.
§3 Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Kathleen Berggren
§4 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare jämte ordförande valdes Lotten Rönquist.
§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll – 2019-05-30 - gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§6 Borås 2019
Vi har fått väldigt många anmälningar den här helgen. Det är nog snudd på rekord.
På fredagen, när rasklubbarna har sin dag, är det totalt 750 hundar anmälda och på lördagen när det
är SDHK som står för det, är det 624 hundar anmälda.
Kenneth Gustavsson tar kontakt med Robert Paust, Södra Älvsborgs KK, och kollar om vi kan ha en
extra ring som final-/uppvisningsring.
Vi ska även få en ringkarta.
Deltagardiplomen är beställda och klara att hämtas. Det är även beställt, och klart för avhämtning,
banderoller att klä in borden med, vår nya logga är tryckt på dessa.
Marie Callert tar med agilityhinder till en kort uppvisningsbana.
Kenneth Gustavsson kontaktar rasklubbarna och påminner om att vi ska ha en gemensam
vaccinationskontroll, på fredagen, så att alla hjälper till med detta.
Kenneth Gustavsson tar kontakt med tävlingskommittén på SKK för att kolla upp om vi behöver ha en
veterinär på plats på fredagen.
På fredagen anordnar vi ett informationsmöte med inbjudna representanter från de brachycephala
rasklubbar och personer från SDHK. Föreläsare på detta möte är Ankie vd Berg från Holland.
Stefan Lindquist ordnar lokal, skickar ut inbjudningar mm inför detta möte.
§7 Pekingeselogen
Kathleen Berggren lämnar mötet
Vi har fått dispens från SKK/FK att återansluta Pekingeselogen som rasklubb utan att först ha erhållit
delegerat rasansvar från SKK.

Beslut: SDHK återansluter Pekingeselogen utan rasansvar med omedelbar verkan.
Detta beslut fattades av en enhällig styrelse och blev omedelbart justerat!
Kathleen Berggren återkommer till mötet.
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§8 Skrivelse från rasklubb – Bichon Frisé
Stefan Harde lämnar mötet.
Det har inkommit skrivelser från rasklubben men vi anser oss inte ha tillräckligt bra underlag i
ärendet för att kunna ta något beslut.
Vi bordlägger ärendet och ber rasklubben inkomma med ytterligare information.
Stefan Harde återkommer till mötet.
§9 Rasklubbsbroschyren
Vi jobbar vidare med broschyren och försöker få den så enhetlig som möjligt för att den ska bli
lättläst och snygg. Den ska hålla i många år.
Agnes Thorlaksdottir, Sara Nordin och Lotten Rönquist arbetar vidare med detta.
Lars Olov Carlén tar kontakt med vår sponsor Agria.
Vi väntar med att skicka den till tryckeriet till efter sommaren.
§10 Redovisning och fastställande av VU-ärenden
Inga VU sedan förra mötet.
§11 Övriga ärenden
Vi tillskriver SKK angående utställningen EDS – Euro Dog Show i Österrike. Vi vill att SKK ska reagera
mot det som hände i Österrike.
Ska man arrangera en så stor utställning måste hallarna vara av god kvalitet med bra
luftkonditionering samt att det ställer stora krav på arrangören. De utställare som varit på plats
vittnar om en enorm trängsel vid insläpp, väntan i över 2 timmar innan man kom in (i 30 graders
värme) samt hallar utan luftkonditionering.
§12 Summering av dagens möte, Highligts till hemsida och facebook
Pekingeselogen är återanslutna till SDHK.
Vi lägger ut detta på hemsida och Facebook.
§13 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 2 juli 2019 kl 19.00.
inbokade möten - telefonmöte 16 september kl 19.00.
§14 Mötets avslutande
Ordförande Lars Olof Carlén tackar för ett trevligt möte och avslutar därefter mötet.

Kathleen Berggren
Sekreterare

Lars Olof Carlén
Ordförande

Lotten Rönquist
Justerare

LOC

LR

