SDHK – Svenska Dvärghundsklubben
Protokoll fört vid telefonmöte 2019-07-02.
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Kathleen Berggren, Kenneth Gustavsson, Lotten Rönquist,
Marie Callert, Stefan Harde och Anki Lindgren.
Anmält förhinder: Anette Johansson, Stefan Lindquist och Agnes Thorlaksdottir.

§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 att justera protokollet valdes Stefan Harde.
§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll – 2019-06-17 - gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§6 Summering av Borås 2019
En trevlig utställning i väldigt varmt väder! Diplomen var mycket uppskattade.
I det stora hela var utställningen lyckad men visst finns det lite att tänka på, och finslipa, till en annan
gång.
Det var lyckat med valpar 4-6 månader samt BIM-BIS, så det fortsätter vi med fr o m 1 januari 2020.
Vi sätter även in ett tack, på hemsida och facebook, till alla funktionärer och utställare som bidrog till
att göra utställningen till ett så lyckat evenemang.
§7 Domarkonferensen
Sara Nordin tillskriver domarkommittén och frågar om deras åsikt angående SKKs önskemål att ha
”variationer av hundar” och inte enbart hundar av excellent kvalitet på konferensen.
§8 Pekingeselogen
Pekingeselogen hade sitt årsmöte i Borås. Man tillsatte en styrelse samt antog stadgarna med
dispensen från SDHK.
Pekingeselogen är åter medlemmar i SDHK men tills vidare utan eget rasansvar.
§9 Styrelsepolicy
Ordförande Lars Olov Carlén påminner om vikten av sekretess i styrelsearbetet.
Det som skrivs i protokollet lämnas ut när protokollet är justerat och utlagt på hemsidan.
§10 Kommittér, rapporter och beslut:
Ordföranden: Inget förutom styrelsepolicy.
Sekreterare: Skrivelse från CCC – Chinese Crested Club – angående databas för hundar.
Beslut: SDHK ger ett bidrag på 10 000 kronor till Chinese Crested Club.
Skrivelse från Phaléneklubben. Lotten Rönquist svarar på detta.
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Sara Nordin tillskriver föreningskommittén angående problem som uppstår med att organisera
utställningar p g a GDPR.
Kassör: Balans- och resultaträkning har inkommit från kassören och ekonomin är mycket god.
PR-IT: Inget att rapportera.
Avel och hälsa: Lars Olov Carlén tillskriver medlem i rasklubb som inte följt klubbens
rekommendationer.
Vi lägger även ut allmänna rekommendationer på vår hemsida samt skickar ut detta till våra
rasklubbar.
Sara Nordin tillskriver SKKs avelskommitté för formuleringen av detta.
Utställningskommittén: Det har inkommit en inbjudan från SKK ”Seminarium för domar- och
utställningsansvariga”. Lotten Rönquist åker på denna.
Beslutar SDHK ger bidrag med 50% av anmälningsavgiften för 1 deltagare i rasklubb som vill deltaga
på detta seminarium. Klubbarna får anmäla sina egna representanter.
Sekreteraren mejlar ut detta till klubbarna för kännedom.
SDHK i Luleå – vi gör en arbetsgrupp med Anki Lindgren som ansvarig. Vi behöver leta efter folk från
olika rasklubbar som kan hjälpa till att arrangera utställningen. I nuläget är inte bestyrelse och
kommissarie klar.
Om vi inte har någon rasklubb som ansvarar så hamnar ansvaret på styrelsen.
Kathleen Berggren måste lämna mötet. Lotten Rönquist tar över protokollet.
Fr o m 2020 kommer SDHK att arrangera valpklass 1 (4-6 månader), BIS-BIM, tävlingar i Barn med
Hund samt Juniorhandling på samtliga utställningar.
SDHK föreslår Samuel Carlid som aspirantdomare på Pekingese.
Utbildnings- och standardkommittén: Det har inkommit en inbjudan till distansutbildning i genetik
för avelsfuntionärer från SKK
Rasklubbsrådgivningskommittén: Kommittén ska undersöka möjligheten att skapa ett gemensamt
kalendarium som kommer kunna publiceras på hemsidan.
BPH-kommittén: Betalningar för hundar som genomfört BPH har skickats ut.
Kommittén vill vara tydlig med att även rasklubbarna kan bidra till en del av anmälningsavgiften.
Brachycefalrådet: Ingen representant med.
§11 Redovisning och fastställande av VU-ärenden: Pekingeselogen fick sin dispens från stadgarna –
fastställdes.
§12 Övriga ärenden: Inga övriga ärenden.
§13 Summering av dagens möte, highligts till hemsida och facebook
Vi vill tacka alla utställare och funktionärer som gjorde Borås till en sån trevlig utställningshelg.
Pekingeselogen är ÄNTLIGEN TILLBAKA!
Ändringar för nästa års utställningar – BIS-BIM, valpklass 1 mm.
Juniorhandlingmästerskap
Ungdomsläger.
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§14 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 16 september 2019 kl 19.00.
§15 Mötets avslutande
Ordförande Lars Olof Carlén tackar för ett trevligt möte och avslutar därefter mötet.

Kathleen Berggren
Sekreterare

Lars Olof Carlén
Ordförande

Stefan Harde
Justerare
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