SDHK – Svenska Dvärghundsklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte - via Teams - 2020-05-19.
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Kenneth
Gustavsson, Lotten Rönquist och Anki Lindgren.
Adjungerade under kassörens punkt: Marianne Lindström.
Anmält förhinder: Stefan Lindquist, Stefan Harde och Anette Johansson.
Ej anmält förhinder: 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 Anki Lindgren.
§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll – 2020-04-28 - gicks igenom och lades sedan till handlingarna.
§6 Fullmäktige 2020
Beslut: Vi upphäver härmed beslutet från förra mötet att genomföra fullmäktige den 31 maj och
BESLUTAR att SDHKs fullmäktige genomförs - via Teams - den 6 juni kl 13.00. Ansökan hos SKK är
klar.
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 senast 23 maj 2020.
§7 Pekingeselogens RAS-kompendium
RAS-kompendiet för pekingese är inte godkänt av SDHK och vi har tillskrivit SKK angående det här. Vi
anser att kompendiet är felaktigt och ska tas bort från SKKs hemsida. Det svar vi fått är att vi måste
invänta SKKs justerade protokoll från deras senaste möte.
§8 Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordföranden: Lars Olof Carlén har inget nytt att rapportera just nu.
Sekreterare: Det kommer inte så mycket post just nu. Sekreteraren gick igenom de mejl som
inkommit.
Kassören Marianne Lindström ansluter till mötet.
Kassör: Kassören redovisar det ekonomiska läget.
Kassören Marianne Lindström lämnar mötet.
PR-IT och Infokommittén: Jobbar med SDHKs fullmäktige.
Avel och hälsa: Läget i Holland med avelsförbud på flera raser. SDHK tar offentligt ställningstagande
på hemsida och facebook samt skickar en skrivelse till SKK.
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Utställningskommittén: Det är tveksamt om det kommer att bli några utställningar i år, men vi håller
noga koll på folkhälsomyndighetens råd och följer de råd som kommer.
Utställningskommittén tar kontakt med Marie Callert för inhämtande av material som finns hos
henne.
Planering inför 2022 pågår för fullt. Sekreteraren skickar ut listan med utställningar till klubbarna för
att de ska kunna inkomma med önskemål om specialutställningar senast 1 augusti 2020.
Beslut: ansöka om utställningar 2022 enligt följande:
Lidköping 30/4
Hässleholm 22/5
Norrköping 4/6
Vännäs 16/6
Västerås 23/7
Askersund 14/8
Tågarp 11/9
Högbo 18/9
Timrå 16/10

Utbildnings- och standardkommittén: Inget att rapportera
Rasklubbsrådgivningskommittén: Brev om tips i Coronatider är skickat till klubbarna.
BPH-kommittén: Inget nytt att rapportera.
§9 Redovisning och fastställande av VU-ärenden: Vi fastställer följande två VU-beslut:
att Fullmäktige genomförs via Teams den 6 juni 2020 kl 13.00.
att CCC kommer att genomföra två inofficiella utställningar – Norrköping och Enköping – enligt alla
gällande regler nu i Coronatider. Bl a två timmarsregeln när det gäller resväg till utställningen, max
150 anmälda hundar, 2 ringar, endast 50 hundar på plats åt gången, endast 1 person/hund, ingen
publik.
§10 Övriga ärenden: Ordförande Lars Olof Carlén tillskriver Föreningskommittén angående rasklubbs
protokoll.
§11 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook: Fullmäktige hålls 6 juni - via
Teams - kl 13.00.
SDHK gör ett uttalande angående läget i Holland.
§12 Nästa möte: 6 juni 2020, kl 10.00.
§13 Mötets avslutande
Ordförande Lars Olof Carlén tackar för ett trevligt möte.
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