SDHK – Svenska Dvärghundsklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte - via Teams - 2020-04-28.
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Stefan Harde,
Kenneth Gustavsson och Anki Lindgren.
Adjungerade under kassörens punkt: Marianne Lindström.
Anmält förhinder: Lotten Rönquist och Anette Johansson.
Ej anmält förhinder: Stefan Lindquist och Marie Callert.

§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 – 2020-03-22 - gicks igenom och lades sedan till handlingarna.
§6 Fullmäktige 2020
Beslutar att ha fullmäktige digitalt den 30 maj kl 13.00. Vi skickar in ansökan om detta till SKK.
1 delegat/rasklubb får deltaga.
Det blir bara fullmäktige och konstituerande möte den dagen.
Rasklubbskonferensen får hållas vid ett senare tillfälle.
Kallelse skickas ut i god tid.
§7 Kompendiet till domarkommittén
Vi har inte fått svar på skrivelser som vi skickat till SKK.
RAS-kompendiet för pekingese är inte godkänt av SDHK och vi tillskriver SKK angående det här. Vi
anser att kompendiet är felaktigt och ska tas bort från SKKs hemsida.
§8 Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden: Lars Olof Carlén tar kontakt med Agria för att höra om pengarna kan delas ut till
klubbarna istället, pga av läget med Corona.
Sekreterare: Det kommer inte så mycket post just nu. Sekreteraren gick igenom de mejl som
inkommit .
Kassören Marianne Lindström ansluter till mötet.
Kassör: Vi fick en genomgång av det ekonomiska läget.
Kassören ska starta en facebookgrupp med klubbarnas kassörer där man kan hjälpas åt och få tips
och råd.
Kassören Marianne Lindström lämnar mötet.
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PR-IT och Infokommittén: Broschyren med SDHKs alla raser är snart klar för att skickas till tryckeriet.
Beslutas att den delas ut på fullmäktige 2021.
Avel och hälsa: Inget att rapportera.
Utställningskommittén: Kommittén ska ha ett möte för att planera 2021. Just nu är allt väldigt ovisst
om hur det kommer att bli med årets resterande utställningar.
Utbildnings- och standardkommittén: 6 ledamöter från Chinese Crested Clubs styrelse går utbildning
i föreningsteknik. En eloge till CCC som har som krav att styrelsen ska gå kurs i föreningsteknik.
Rasklubbsrådgivningskommittén: Stefan Harde sätter samman ett brev som vi skickar ut till våra
rasklubbar med tips om vad man kan hitta på nu i Coronatider.
BPH-kommittén: Väldigt lugnt nu.
§9 Redovisning och fastställande av VU-ärenden: Inga VU-ärenden tagna.
§10 Övriga ärenden: Inga övriga ärenden.
§11 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook: Fullmäktige hålls 30 maj kl
13.00.
§12 Nästa möte: 19 maj 2020, kl 19.00, via Teams.
§13 Mötets avslutande
Ordförande Lars Olof Carlén tackar för ett trevligt möte.
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