SDHK – Svenska Dvärghundsklubben
Protokoll fört styrelsemöte i Uppsala 2019-10-26 och 27
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Lotten Rönquist,
Stefan Lindquist, Stefan Harde, Kenneth Gustavsson och Anki Lindgren.
Anmält förhinder: Marie Callert och 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 att justera protokollet valdes Stefan Harde.
§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll – 2019-09-23 - gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§6 Domarkonferens 2019
Pga platsbrist flyttar vi konferensen från SKKs lokaler i Sollentuna till Scandic Infra City.
Beslut: Ändra lokalen för domarkonferensen från SKK till Scandic Infra City.
3 kompendier är skickade till tryck. Under helgen kommer info att skickas ut till domare och
rasklubbar.
Efter konferensen gör vi en utvärdering av arbetet inför och under konferensen samt gör en
arbetsbeskrivning och en arbetsordning och mallar för detta.
§7 Pekingeselogen
Vi ska ha avstämningsmöte med Pekingeselogen v 44.
Adresslappar är beställda och skrivelse till samtliga pekingeseägare med hund upp till 10 års ålder
kommer att skickas ut inom kort.
§8 KF 2019
3 st av SDHKs motioner antogs. Vi hade 11 yrkande på verksamhetsplanen varav 9 gick igenom.
§9 Kommittér, rapporter och beslut:
Ordföranden: Vi har skickat en del skrivelser till SKK som vi inte har fått svar på. Lars Olof Carlén
skickar dessa på nytt.
Sekreterare: Gick igenom inkommande post. Vi har fått en skrivelse från en medlem och den
besvarar vi.
Kassör: Ekonomin är fortfarande god.
Vi har mycket rosetter kvar.
PR-IT: Hemsidan måste uppdateras. Agnes tittar över detta.
Allt styrelsematerial ska in på klubbens nya IT-miljö.
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Avel och hälsa: Inget nytt att rapportera.
Utställningskommittén: Alla utställningar i år är genomförda så nu ska resultatet sammanställas.
Kommittén ska ha möte i november för att lägga budgeten för nästa år.*
Ansökningarna för 2021 är gjorda.
Vi lägger ut på vår facebooksida och ber medlemmarna inkomma med förslag på domare som de vill
att vi bjuder in.
Vi minskar antalet utställningar 2021 till 9 st.
Rasklubbarnas utställningar är klara. Lotten Rönquist meddelar Marie Callert i utställningskommittén
att man ska arbeta fram rutiner för att tillsätta domare och ringsekreterare.
Mötet ajouneras till imorgon

Söndag 27 oktober 2019
Anki Lindgren är inte med på mötet.
Hur får vi fler hundar på våra utställningar?
Beslut: Vi beslutar att sänka anmälningsavgiften fr o m 2020 för veteraner till 100,-.
Beslut: Uppdra till UK att påbörja ett samarbete med övriga nordiska dvärghundsklubbar.
Beslut: Slopa krav på medlemskap för att få ställa ut valpar fr o m 2020.
Dessa tre beslut är omedelbart justerade.
Utbildnings- och standardkommittén: Inget att rapportera.
Rasklubbsrådgivningskommittén: Reportage om grundträning/utställningsträning kommer att
skickas ut till rasklubbarna som kan publiceras i deras rastidningar och hemsidor.
Gå ut med förfrågan till rasklubbarna för att se om intresse finns för att SDHK ska göra en tidning.
Det har inkommit skrivelse från en rasklubb. Vi inbjuder rasklubben till ett möte.
BPH-kommittén: Kommittén jobbar på. Det verkar ha varit mindre intresse i år för BPH än tidigare.
Vi tar fram en flyer för hemsidan. Agnes Thorlaksdottir tar kontakt med BPH-kommittén.
Brachycefalrådet: Stefan Lindquist kommer att delta på en brachycephalföreläsning i Finland.
§10 Redovisning och fastställande av VU-ärenden: Inga VU-ärenden.
§11 Korrespondens kommittér: Korrespondens som diarieföras skickas via sekreteraren i annat fall
sköter kommittérna sin egen korrespondens.
§12 Övriga ärenden: Dokument Inifrån SVT1 kommer att sända den 5 november angående
hundsmuggling och valpfabriker. Vi lägger ut information om detta på vår facebooksida.
§13 Summering av dagens möte, highligts till hemsida och facebook: Fr o m 2020 behövs inget
medlemskap för att få ställa ut valpar. Anmälningsavgiften för veteraner sänks till 100,-. Vi inför valp
BIM-BIS och BIS-valp på våra utställningar samt klassen valpar 4-6 månader.
Vi pushar för Dokument Inifrån på SVT1 den 5 november.
§14 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 28 november 2019, kl 19.00.
Ett arbetsmöte i Uppsala den 18-19 januari 2020, kl 10.00.
§15 Mötets avslutande
Ordförande Lars Olof Carlén tackar för en trevlig helg och avslutar därefter mötet.
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