SDHK – Svenska Dvärghundsklubben
Protokoll fört styrelsemöte - telefonmöte 2019-11-28
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Lotten Rönquist,
Stefan Harde, Marie Callert och Anki Lindgren.
Anmält förhinder: Kenneth Gustavsson, Stefan Lindquist 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 Agnes Thorlaksdottir.
§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll – 2019-10-26 och 27 - gicks igenom.
Justering gjordes av
§8 ”3 st av SDHKs motioner antogs. Vi hade 11 yrkande på verksamhetsplanen varav 9 gick igenom”
där justeras det till 1 motion antogs och 2 motioner diskuterades men antogs inte.
Med denna justering godkändes protokollet och lades till handlingarna.
Stefan Harde ansluter till mötet.
§6 Domarkonferens 2019
Vi har fått mycket positiv respons från domare som deltog på domarkonferensen. Det var välordnat
och allt fungerade mycket bra.
Det blev en liten fundering angående juniorhandlers den ena dagen. Vi tillskriver dessa.
Vi tillskriver SKK angående brister i samarbetet med SDHK inför arbetet med konferensen.
Inför vår nästa konferens försöker vi att få likriktade raskompendier för att underlätta arbetet. Vi
försöker även få till fysiska möten med rasklubbarna.
Marie Callert och Agnes Thorlaksdottir skickar ut en enkät till domarna för utvärdering av
konferensen.
På vårt arbetsmöte i januari gör vi upp en handlingsplan på hur en konferens ska läggas upp.
§7 Pekingeselogen
Vi har haft ett avstämningsmöte med Pekingeselogen som avlöpte bra. Det kommer att bli ett nytt
möte i början av januari 2020.
§8 Kommittér, rapporter och beslut:
Ordföranden: Agriabidraget till rasklubbarna ska skickas ut. Lars Olof Carlén meddelar kassören
detta.
Sekreterare: Gick igenom inkommande post. Nya rutiner har underlättat arbetet för sekreteraren.
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Kassör: Vi gick igenom balans- och resultaträkning. Lars Olof Carlén och kassören tar fram en
rambudget för nästa år.
PR-IT: Rasklubbsbroschyren hinner inte bli klar till Stockholm Hundmässa men den finns klar till
MyDog 2020.
Avel och hälsa: Inget nytt att rapportera.
Utställningskommittén: Enkät kommer att skickas ut till utställare och rasklubbar för att få input på
hur man vill ha våra utställningar.
Vi har tillskrivit SKK angående en utställning 2021 i Luleå som vi inte fick godkänd.
Utbildnings- och standardkommittén: Inget att rapportera.
Rasklubbsrådgivningskommittén: Vi har skickat ut en intresseförfrågan till rasklubbarna angående
en gemensam tidning. Det är många små rasklubbar som inte har råd eller ork att få ihop en tidning
så det här kanske kan vara ett alternativ.
Stefan Harde kommer att ha ett telefonsamtal med en rasklubb angående en fråga som vi har fått till
oss via mejl.
Vi kommer att bjuda in en rasklubb till ett möte med SDHK.
BPH-kommittén: Det verkar som om intresset för BPH har gått ner.
Brachycefalrådet: Inget att rapportera då representanten inte var närvarande på mötet.
§9 Redovisning och fastställande av VU-ärenden: Inga VU-ärenden.
§10 Övriga ärenden: Vi bokar hotellrum till arbetshelgen.
§11 Summering av dagens möte, highligts till hemsida och facebook: Vi har fått positiva reaktioner
från många domare på en väl genomförd konferens.
§12Nästa möte
Ett arbetsmöte i Uppsala den 18-19 januari 2020, kl 10.00.
§13 Mötets avslutande
Ordförande Lars Olof Carlén tackar för ett trevligt möte.
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