SDHK – Svenska Dvärghundsklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte - via Teams - 2020-03-22.
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Lotten Rönquist,
Stefan Harde, Stefan Lindquist, Kenneth Gustavsson och Anki Lindgren.
Adjungerade under kassörens punkt: Marianne Lindström.
Anmält förhinder: Anette Johansson och Marie Callert.
Ej anmält förhinder:

§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 Lindquist.
§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll – 2020-02-13 - gicks igenom och lades sedan till handlingarna.
§6 Domarkonferens 2019
Allt är inskickat och klart.
§7 Fullmäktige 2020
På grund av Coronaläget får vi avvakta med nytt datum för fullmäktige. Vi kommer att meddela nytt
datum senast 3 veckor innan fullmäktige kommer att hållas.
Vi lägger ut information på hemsida och facebook.
§8 Kompendiet till domarkommittén
Lars Olof Carlén tillskriver domarkommittén angående en rasklubbs domarkompendium.
§9 Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden: Lars Olof Carlén har haft möte med Agria. Det blir ett uppföljningsmöte i maj-juni.
Sekreterare: Diarielista är utskickad till styrelsen. Posten gicks igenom.
Vi har fått förfrågningar från två domare som vill utöka sina raserregister.
Berörda rasklubbarna är tillfrågade och de flesta har svarat.
SDHKs styrelse tillstyrker domarnas önskemål. De har angett goda motiveringar i sina ansökningar
och har även goda kunskaper.
Kassören Marianne Lindström ansluter till mötet.
Kassör: Vi fick en genomgång av det ekonomiska läget.
Det är två klubbar som har betalat sin medlemsavgift nu i mars.
Pga av Corona blir många utställningar inställda, så vi får vara beredda på att det här året blir tufft.
Beslut: Styrelsen får inget arvode för TEAMsmötena.
Kassören Marianne Lindström lämnar mötet.
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Lotten Rönquist lämnar mötet.
PR-IT och Infokommittén: Inget att rapportera.
Avel och hälsa: SKK/AK har tagit fram ett RAS för pekingese. Specialklubben kan inte stå bakom detta
dokument.
Stefan Lindquist får i uppdrag att ta kontakt med SKK/AK och stoppa det här RAS-dokumentet.
Sara Nordin håller kontakt med rasklubben.
Beslut: Delegera till Pekingeselogen att de bearbetar och uppdaterar sitt RAS i samarbete med SDHKs
AK.
Stefan Lindquist ser över uppdateringar av RAS hos övriga rasklubbar.
Avvakta någon månad framåt angående avelsråds- och BOAS-konferenserna till hösten.
Stefan Lindquist ser över om det går att få till någon sponsring.
Utställningskommittén: Vi måste se över vilka utländska domare vi har bokat till våra utställningar
och eventuellt avboka dessa.
Beslut: Ställa in utställningen i Luleå 30 maj 2020.
Detta beslut är omedelbart justerat.
Beslut: Maritha Thorén väljs in i utställningskommittén.
Utbildnings- och standardkommittén: Inget att rapportera.
Rasklubbsrådgivningskommittén: Kommittén tar fram ett generellt brev till rasklubbarna angående
hur man skriver årsmötesprotokoll samt hur ett årsmöte går till.
Beslut: Urban Prytz väljs in i rasklubbskommittén.
BPH-kommittén: Inget nytt.
§11 Redovisning och fastställande av VU-ärenden: Pekingeselogen får använda sig av SDHKs revisor
då klubbens egna revisor har blivit sjuk.
§13 Övriga ärenden: Inga övriga ärenden.
§14 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook: Vi ställer in utställningen i
Luleå 30 maj 2020.
Inget besked om nytt datum för fullmäktige.
§15 Nästa möte: 28 april 2020, kl 19.00, via Teams.
§16 Mötets avslutande
Ordförande Lars Olof Carlén tackar för ett trevligt möte.
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