Protokoll styrelsemöte 2020-07-11 – 2020-07-12, Uppsala
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Agnes Thorlaksdottir, Stefan Harde, Kathleen Berggren,
Urban Pryts, Kenneth Gustavsson, Anki Lindgren och Lotten Rönquist.
Anmält förhinder: Hélène Andersson, Stefan Lindquist.

§25 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§26 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§27 Val av protokollförare
Lotten Rönquist valdes till protokollförare.
§28 Val av protokolljusterare
Urban Prytz valdes till protokolljusterare.
§29 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna.
§30 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Styrelsen har fått information om att en ny brakycefal ras godkänts av SKK för registrering i Sverige.
Skrivelse har utgått från MopsOrden i samarbete med SDHK till Engelsk Bulldogg Klubb, Fransk
Bulldogg Klubb och Bostonterrierklubben gällande SKK/CS beslut under §88b.
Styrelsen beslutade att skicka ett tackbrev till SKK/CS gällande §88b med ovan nämna skrivelse
bifogad för kännedom.
Sekreterare:
Inkomna skrivelser för bearbetning:
2020-012
2020-068
2020-069
2020-112
2020-117
2020-119

Sekreteraren skall tillskriva kommittén och fråga om svar på vår tidigare skrivelse.
Sekreteraren skall tillskriva kommittén och fråga om att få lägga upp en mer
generaliserad version på hemsidan.
Sara Nordin tar kontakt med Specialklubben för samarbete. Samt författa ett inlägg
för publicering på våra olika kanaler.
Sara Nordin kontaktar rasklubben angående RAS-dokumentet.
Togs upp för kännedom, skall vidarebefordras till samtliga rasklubbar.
Invänta svar från rasklubben. Be dem inkomma senast 20 juli.

Kassör:
Kassören Marianne Lindström ansluter till mötet.
SKK har inkommit med de utlovade 250 000 SEK som ersättning för Domarkonferensen 2019.
Rasklubbarna har börjat inkomma med sina försäkringspremier.
Kassören presenterade ett nytt system för att gå igenom budgeten och rådande ekonomi på.
Styrelsen beslutade att revidera budgeten med anledning av utställningsverksamheten.
Arbetet med att räta ut ekonomin fortgår.
Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.
PR-IT och Infokommittén:
Under förmiddagen 2020-07-11 avhölls en gratis IT-utbildning för att underlätta styrelsens arbete.
Avel och hälsa:
Sara Nordin kommer att kalla till ett inledande möte för de brakycefala rasklubbar som ingår i SDHK.
Japanese Chins RAS-dokument är godkänt och skall skickas in till SKK/AK.
RAS-dokumentet för Pekingese är fastställt och inskickat till SKK/AK.
Sekreteraren skall påminna berörda rasklubbar om att inkomma med SRD-rapporter.
Arbetet med kommitténs sammansättning fortgår.
Utställningskommittén:
Styrelsen beslutade att ställa in resterande utställningar i år. Detta gäller alltså Högbo, Tågarp och
Timrå.
Domarkommittén:
Arbetet med domarlistorna för 2021 pågår för fullt. Kommittén har fått tydliga direktiv att fokusera
på nordiska domare med speciellt dvärghundsintresse.
Utbildnings- och standardkommittén:
Inget att rapportera.
Rasklubbsrådgivningskommittén:
Rasklubb har påtalat viss irritation för att de inte meddelas om korrespondensen mellan SDHK och
SKK.
Rasklubb har kontaktat kommittén angående jubileumsbroschyren, detta går att utläsa i protokollet
från styrelsemötet 2020-04-28, där det beslutades att broschyren skall delas ut vid SDHK Fullmäktige
2021.
BPH-kommittén:
Inget att rapportera.
Arbetsgruppen för små rasklubbar:
Kommittén har skickat ut en inbjudan till samarbete till de numerärt små rasklubbarna. Av dessa har
en svarat att de är intresserade av samarbete och en annan har frågat om de också kan få ingå.
Arbetsgruppen för domarkonferensen 2024:
Förberedelserna inför domarkonferensen fortgår.
Medel för att kunna genomföra konferensen ska börja fonderas.
Aktuella rasklubbar skall kontaktas för att kunna förbereda arbetet inför konferensen.

§31 Redovisning och fastställande av VU-ärenden:
Fastställning av godkänd vidareutbildning av domare för Chihuahua, långhår och Chihuahua, korthår.
Mötet ajournerades 2020-07-11, kl. 17:30.
Mötet återupptogs 2020-07-12, kl. 09:15
Stefan Lindqvist anslöt till mötet
§32 Övriga ärenden:
Rasklubb har efterfrågat utvärdering av domarkonferensen. Rasklubbsrådsgivningskommittén
kommer att meddela varför detta inte delges.
Stefan Lindqvist lämnade mötet
§33 Summering av helgens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Skrivelse gällande SLU kommer att publiceras på våra kanaler.
Hemsidan ska uppdateras gällande våra utställningar.
§34 Nästa möte:
Måndag 10 augusti kl. 19:00 via Teams.
§35 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för ett trevligt möte och avslutade mötet.

__________________________________

__________________________________

Lotten Rönquist, vid protokollet

Urban Prytz, justerare

__________________________________
Lars Olof Carlén

