Protokoll styrelsemöte 2020-09-08
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Urban Prytz, Stefan Lindquist, Stefan Harde, Agnes
Thorlaksdottir, Anki Lindgren, Kathleen Berggren, Hélène Andersson och Lotten Rönquist.
Anmält förhinder: Hélène Andersson, Stefan Lindquist

§47 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§48 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§49 Val av protokollförare
Lotten Rönquist valdes till protokollförare.
§50 Val av protokolljusterare
Stefan Harde valdes till protokolljusterare.
Stefan Lindquist lämnade mötet.
§51 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Helene Andersson anslöt till mötet.
Stefan Lindquist återanslöt till mötet.
§52 Möte med SKK/CS
Sekreteraren läste upp inbjudan och den tilltänkta dagordningen.
Mötet kommer ske via Microsoft Teams den 23 september kl. 18:00.
Förmöte för planering kommer att ske den 20 september kl. 17:00.
§53 Verksamhet
Sara föreslog att vi skulle kunna arrangera anatomikurser.
Frågan gällande andra typer av arrangemang diskuterades även, däribland kurser online och
livesändningar av olika former. Förfrågan kommer publiceras på facebook.
§54 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Lyfte frågan gällande vilka rasklubbar som ännu inte genomfört sitt årsmöte. Sekreteraren kommer
att skicka ut påminnelse till dessa rasklubbar.

Sekreterare:
2020-334
2020-350
2020-360
2020-374

För kännedom, korrespondens med SKK/AK
För kännedom, korrespondens med SKK/CS
Hanterades under punkten för rasklubbsrådgivningskommittén
Hanterades under punkten för rasklubbsrådgivningskommittén

Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet.
Kassör:
Kassören redovisade för det rådande ekonomiska läget.
Vi har just nu en minusbudget på ca. 3000 SEK.
Då det inte är mycket övrig verksamhet har hon fokuserat på att uppdatera våra mallar och avtal.
Eventuella tekniska lösningar för att underlätta utbetalningarna vid utställningar diskuterades.
Kassören uppdrogs att börja leta potentiella sponsorer och priser för nästa års utställningar.
Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.
PR-IT och Infokommittén:
Allting fungerar bra i våra miljöer och våra plattformar.
Vi ska gå ut med en förfrågan och se om våra rasklubbar är intresserade av att ha en egen kanal i vår
Teams miljö.
Avel och hälsa:
Avelskommittén kommer att se över möjligheterna att arrangera en avelskonferens 2021.
Nya SRD-texter är inskickade till SKK/KSS och skall vidarebefordras/CC till SDHKs sekreterare.
Stefan redogjorde för utvecklingen av situationen för brakycefala raser i Nederländerna.
Utställningskommittén:
Kommer ändra i ansökan för utställningar 2022, från 23 juli i Västerås till 16 juli på Vilsta i Eskilstuna.
Vi har fått en ny sponsor: Lupus hundfoder.
Förfrågan om utställningsadministration för nästa år har gått ut och vi har hittills fått in ett svar.
Ringsekreterare för 2021 har börjat bli inbokade och avtalade.
Formulär för samarrangörer 2021 har skickats ut och svar har börjat inkomma.
Stefan Lindquist lämnade mötet.
Domarkommittén:
Arbetet pågår för fullt, till Västerås 2021 kommer det eventuellt att bli 3 utländska domare och
enbart 1 svensk domare.
Rasklubbsrådgivningskommittén:
Gällande rasklubb som skickat förfrågningar om medlemsförfarandet.
- Medlem har skickat in dokumentation som kommittén finner relevant.
- Kommittén meddelade att det viktigaste är rasen och att den står i fokus.
- Medlemmen har sedan skickat en förfrågan till annan styrelsemedlem som hänvisat till
kommittén.
- Kommittén har författat ett svar som godkändes av styrelsen och kommer att skickas från
sekreteraren.
BPH-kommittén:
Just nu är det lugnt och kommittén planerar för BPH-tillfällen för nästa år.

Arbetsgruppen för små rasklubbar:
Kommer att skicka ut en kallelse till de rasklubbar som anslutit sig.
Arbetsgruppen för domarkonferensen 2024:
Inget att rapportera.
§55 Redovisning och fastställande av VU-ärenden:
Det har genomförts ett möte mellan SDHKs VU och Pekingeselogens VU har där parterna beslutade
att skicka in en skrivelse till SKK/AK.
§56 Övriga ärenden:
Styrelseledamöterna påmindes om att uppdatera och skriva beskrivningar om både sig själva och om
kommittéerna på hemsidan.
§57 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Information om anatomikursen kommer att publiceras.
Förfrågan om Corona-vänlig verksamhet kommer läggas ut på Facebook.
§58 Nästa möte:
13 oktober kl. 19:00 via Teams.
§59 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla deltagare för kvällen och avslutade mötet.

__________________________________

__________________________________

Lotten Rönquist, vid protokollet

Stefan Harde, justerare

__________________________________
Lars Olof Carlén, ordförande

