Protokoll styrelsemöte 2021-02-27
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Lotten Rönquist, Agnes Thorlaksdottir, Kathleen Berggren,
Urban Prytz, Stefan Harde, Anki Lindgren, Kenneth Gustavsson, Hélène Andersson och Marianne
Lindström (§35).
Inte meddelat förhinder: Stefan Lindqvist.
§28 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.
§29 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§30 Val av protokollförare
Lotten Rönquist valdes till protokollförare.
§31 Val av protokolljusterare
Agnes Thorlaksdottir valdes till att jämte ordförande justera protokollet.
§32 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§33 Förberedelser inför SDHK Fullmäktige 2021
Verksamhetsberättelsen för 2020 fastställdes.
Verksamhetsplanen för 2021 fastställdes.
Proposition godkändes.
Motionerna och motionssvaren gicks igenom och fastställdes.
§34 Motioner till Kennelfullmäktige 2021
SDHK har som förslag att lämna in följande nio (9) motioner till SKKs Fullmäktige:
Motion angående felfärgade hundar som registreras hos SKK.
Motion angående SKKs värdegrund.
Motion angående SKKs kommittéers sammansättning.
Motion angående tidningen Hundsports innehåll.
Motion angående parningsavtal.
Motion angående kennelkonsulenter.
Motion angående vikten av att använda rätt terminologi.
Motion angående digitala mötesformer.
Motion angående förankring och remissförfarande.
§35 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Medlem i rasklubb har inkommit med en skrivelse angående mätning.
Rasklubbens ordförande kommer att skicka in kompletterande material.

Sekreterare:
Inga ärenden att redovisa.
Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet.
Kassör:
Balansrapporten godkändes och lades till fullmäktigehandlingarna.
Rambudgeten för 2021 gicks igenom, fastställdes och lades till fullmäktigehandlingarna.
Resultatrapporten för rådande verksamhetsperiod gicks igenom och godkändes.
Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.
Rasklubbsrådgivningskommittén:
Några rasklubbar har meddelat att de tänkt ställa in sitt årsmöte för 2021.
En rasklubb har gjort en formell ansökan om att få ställa in sitt årsmöte 2021
Domarkommittén:
Ny lista över domarförslag har inkommit med de justeringar som diskuterades vid förra mötet.
Domare till 2022 har börjat bjudas in och acceptera sina uppdrag.
Utställningskommittén:
Anmälningar via pappersblanketter till utställningar 2021 har börjat komma in.
Det ska förtydligas på hemsidan att anmälan ännu inte öppnat.
Fler av årets rasklubbsutställningar har flyttats fram tidsmässigt för att förhoppningsvis kunna
genomföras under sensommar/höst.
§36 Redovisning och fastställande av VU-ärenden:
Inga VU-ärenden ärenden att redovisa.
§37 Övriga ärenden:
Inga övriga ärenden att redovisa.
§38 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Lägga ut på hemsidan om att rasklubbarna ska meddela SDHK om de ämnar att ställa in sina
årsmöten 2021.
Lägga ut på hemsidan om att anmälningarna till utställningarna ännu inte öppnat än.
§39 Nästa möte:
Tisdag 9 mars kl. 19:00 via Teams.
§40 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla deltagare för ett givande möte och förklarade mötet avslutat.

_______________________________

_______________________________

Lotten Rönquist, vid protokollet

Agnes Thorlaksdottir, justerare

_______________________________
Lars Olof Carlén, ordförande

