Protokoll fört vid SDHKs styrelsemöte 2020-08-10
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Agnes Thorlaksdottir, Kenneth Gustavsson, Anki Lindgren,
Stefan Harde, Kathleen Berggren, Urban Prytz och Lotten Rönquist
Anmält förhinder: Stefan Lindquist, Hélène Andersson

§36 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
§37 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§38 Val av protokollförare
Lotten valdes till protokollförare.
§39 Val av protokolljusterare
Urban valdes till protokolljusterare.
§40 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§41 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Inget att redovisa.
Sekreterare:
Inkomna skrivelser för bearbetning:
2020-068

Hélène uppdrogs att ta fram statistik och skriva kommentarer för publicering.

Hèlène lämnade mötet.
2020-069
2020-107
2020-108
2020-130
2020-187
2020-188
2020-258
2020-300

Sara har sammansatt en skrivelse som godkänts av Svenska klubben för engelsk
bulldogg, inväntar svar från Svenska bostonterrierklubben innan den skickas vidare.
Kenneth jobbar på att leta rätt på kritikerna som skall skickas ut till rasklubbarna.
Kommittén har satt samman ett formulär för att underlätta ansökningarna.
Kommittén har satt samman ett formulär för att underlätta ansökningarna.
Styrelsen beslutade att kalla till möte med berörda parter.
För kännedom.
Styrelsen beslutade att sätta maxgränsen på 20 000 SEK.
Stefan Lindquist uppdrogs att granska SRD-dokumentet.

Kassör:
Styrelsen beslutade att sätta gränsen på domarkommitténs betalkort på 20 000 efter inrådan från
kassören.
PR-IT och Infokommittén:
Medlem har hört av sig om att hemsidan ser konstig ut – konstaterades att det måste vara ett lokalt
problem. Agnes kommer kontakta medlemmen och försöka lösa problemet.
Avel och hälsa:
Kommittén jobbar på att ta fram en skrivelse som ska skickas till SKK/AK, denna är under
konstruktion och ska skickas snarast.
Sara har mottagit mejl om pekingese RAS-dokument.
Rasklubbar har börjat höra av sig angående plattnos-samarbetet.
Skrivelsen angående SLU och deras policy för AI och brakycefala raser har godkänts av klubbens för
engelsk bulldogg och skall även skickas till boston terrier klubben. Om även de ger klartecken
kommer denna att skickas till SLUs styrelse.
Utställningskommittén:
Kommittén har satt samman ett formulär för att underlätta rasklubbarnas ansökningar om
utställningar.
Domarkommittén:
Kommittén har börjat skicka ut avtal till domare för 2021.
Kommittén har kontaktat eventuella reservdomare för 2021.
Styrelsen beslutade att tillsvidare bokas resor av utställningskommittén.
Styrelsen beslutade att kommittén får kontakta länsklubbar för samarbete fram till 2023.
Rasklubbsrådgivningskommittén:
Rasklubb har varit i kontakt med kommittén angående samarbetskommitté. Kommittén kommer att
arbeta mer med frågan.
Kommittén redogjorde för kommunikation med medlem och understrykte vikten av att hänvisa
kontakten till kommittén.
BPH-kommittén:
Inget att rapportera.
Arbetsgruppen för små rasklubbar:
Arbetet med sammansättningen fortgår. Hittills har fyra klubbar meddelat att de vill samarbeta.
Arbetsgruppen för domarkonferensen 2024:
Inget att rapportera.
§42 Redovisning och fastställande av VU-ärenden:
VU tillstyrkte domares ansökan om utökning av rasregister på griffonraserna.
Styrelse fastställde beslutet.
VU tillstyrkte domares ansökan om utökning av rasregister på king charles spaniel.
Styrelsen fastställde beslutet.
VU godkände domarkommitténs förfrågan att skicka ut avtal till domare.
Styrelsen fastställde beslutet.

§43 Övriga ärenden:
Påminnelse att styrelseledamöter och kommittéer ska jobba vidare med sina presentationer till
hemsidan.
§44 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Arbetet med utställningsåret 2021.
§45 Nästa möte:
8 september kl. 19 via Microsoft Teams.
§46 Mötets avslutande
Ordförande tackade för ikväll och avslutade mötet.

__________________________________

__________________________________

Lotten Rönquist, vid protokollet

Urban Prytz, justerare

__________________________________
Lars Olof Carlén, ordförande

