SDHK – Svenska Dvärghundsklubben
Protokoll fört vid telefonmöte 2019-09-23.
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Lotten Rönquist,
Marie Callert, Stefan Lindquist, Anette Johansson och Anki Lindgren.
Anmält förhinder: Stefan Harde och Kenneth Gustavsson.

§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 Lotten Rönquist.
Anette Johansson ansluter till mötet.
§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll – 2019-07-02 - gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§6 Domarkonferens 2019
Agnes Thorlaksdottir och Stefan Lindquist ska på ett möte på SKK den 24 september 2019.
Vi måste kolla upp om det ska bokas transporter mellan konferensen och hotellet, och i så fall vad
och hur många bussar/taxi som behöver beställas.
Hittills är 4 domarkompendier färdiga och godkända: Bostonterrier, Fransk bulldogg, King Charles
spaniel och Pekingese.
Vi kommer att lägga samtliga kompendier i en mapp där domarna kommer att nå dem digitalt samt
trycka upp exemplar som delas ut på plats.
§7 Pekingeselogen
Det var ett bra möte med Föreningskommittén-SDHK-Pekingeselogen i augusti.
Pekingeselogen är redan nu medlemmar i SDHK, och 2020-01-01 återfår SDHK rasansvaret för
pekingese. Då kan pekingese åter ställas ut på SDHKs utställningar.
SDHK kommer att skicka ut ett brev till samtliga pekingeseägare.
Beslut: SDHK står för portokostnaden för utskick till samtliga pekingeseägare.
§8 Kommittér, rapporter och beslut:
Ordföranden: Vi har fått en förfrågan från MyDog angående rasklubbstorget. Detta är inget för SDHK
utan får ombesörjas av rasklubbarna. Däremot kan vi, till våren, gå ut med en skrivelse till
rasklubbarna och erbjuda oss att förmedla kontakt mellan rasklubbarna så att dessa kan samarbeta
och ha monter ihop inför nästa år, både i Stockholm och Göteborg.
Det har kommit ett info-mejl från Agria om att de har en ny logga.
Vi har fått en skrivelse från en rasklubb som föreslår att vi tillskriver SKK angående uteslutna
medlemmar. Dessa uteslutna medlemmar ska rapporteras till FCI.
Lars Olof Carlén tillskriver SKK angående detta.
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Brev från rasklubb besvaras. Lars Olof Carlén tillskriver SKK då vi anser oss hamna i en jävsituation.
Marie Callert lämnar mötet.
Sekreterare: Inkommande post gicks igenom.
Chinese Chrested Club har ansökt om bidrag för konferens.
Beslut: Vi beviljar 50% av kostnaden för lokalen, föreläsare mm (gäller inte mat).
Medlem som tillskrivit oss efter utställningen i Borås kommer att kontaktas och ersättas.
Kassör: Balans- och resultaträkning har inkommit från kassören och ekonomin är mycket god.
Beslut: Vi byter kassör från och med 2020-01-01. Samma arvode som nu, kommer att utgå till nästa
kassör
PR-IT: Rasklubbsbroschyren ska vara klar till Stockholm Hundmässa.
Beslut: Vi ska lägga upp konton i teams för att få säkrare uppkoppling och lagring av våra dokument
mm. Agnes Thorlaksdottir lägger upp dessa konton.
Vi ska ha en mötes-/arbetshelg 18-19 januari 2020 på Scandic i Upplands Väsby.
SDHKs fullmäktige är bokat till den 21-22 mars 2020.
21 mars fullmäktige och 22 mars arbetsdag för nya styrelsen.
Avel och hälsa: Bichon Havanais har sitt nya RAS klart.
Lars Olof Carlén och Sara Nordin har varit på ett möte på SKK och diskuterat de brakycefala raserna.
Bland annat hälsoprogrammet som genomförs på Mops, Fransk bulldogg, Engelsk bulldogg och
Bostonterrier.
Man ska gå ut till rasklubbarna och be dem föreslå veterinärer som ska vara med och examinera.
Utställningskommittén: Mejlet som kom från SKK i juli ”Seminarium för domar- och
utställningsansvariga”. Vi skickar en påminnelse till rasklubbarna angående detta och påminner även
om att SDHK ger bidrag på anmälningsavgiften. (SDHK ger bidrag med 50% av anmälningsavgiften för
1 deltagare i rasklubb som vill deltaga).
Det är färre hundar anmälda på våra utställningar i år än förra året. Anmälningssiffrorna går tyvärr
neråt.
Höstutställningen i Luleå var bättre än i våras, men det fanns för få rosetter på plats.
Vi måste hyra ett förråd i Norrköping där bland annat mattorna kan förvaras. Agnes Thorlaksdottir
tar kontakt med Kenneth Gustavsson angående detta.
Rasklubbarna har ännu inte fått någon faktura för Boråsutställningen. Sekreteraren påminner
kassören att skicka ut dessa.
Vi har fått förfrågningar från 3 domare som vill utöka sitt rasregister. Vi har fått positiva svar från
rasklubbarna och tillstyrker dessa.
Utbildnings- och standardkommittén: Inget att rapportera
Rasklubbsrådgivningskommittén: Inget att rapportera
BPH-kommittén: Det har varit få starter hittills i år.
Brachycefalrådet: Stefan Lindquist redovisade från sina möten på SKK.
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§9 Redovisning och fastställande av VU-ärenden: Inga VU-ärenden.
§10 Korrespondens kommittér
En fråga om hur hanteringen av mejl och korrespondens i kommitteérna ska hanteras. Är det inte
smidigast om varje kommitté sköter sin egen mejlväxling och skickar till sekreteraren för
diarieföring? Vi tar upp detta på nästa möte eftersom inte alla kommitteér var representerade på
mötet.
§12 Övriga ärenden: KF-delegaterna, Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Agnes Thorlaksdottir och Moa
Persson, hade möte inför KF i söndags och gick igenom pärmen, diskuterade motioner mm.
Lotten Rönquist har varit på Svensk Hundungdoms representantskapsmöte. Detta var väldigt bra
arrangerat och ett intressant möte.
§13 Summering av dagens möte, highligts till hemsida och facebook
1 januari 2020 får SDHK tillbaka rasansvaret för pekingese och därefter får pekingese åter ställas ut
på våra utställningar.
Vi ska lägga ut diverse skrivelser på hemsidan.
§14 Nästa möte
Nästa möte blir ett fysiskt möte den 26-27 oktober 2019 i Uppsala. Vi startar kl 10.00.
§15 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
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