Protokoll styrelsemöte 2021-03-09
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Lotten Rönquist, Agnes Thorlaksdottir, Kathleen Berggren,
Stefan Harde, Anki Lindgren, Kenneth Gustavsson, Urban Prytz och Marianne Lindström (§49).
Inte meddelat förhinder: Hélène Andersson, Stefan Lindqvist.
§41 Mötets öppnande
Ordförande hälsade samtliga ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat.
§42 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§43 Val av protokollförare
Lotten Rönquist valdes till protokollförare.
§44 Val av protokolljusterare
Stefan Harde valdes till att jämte ordförande justera protokollet.
§45 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§46 Förberedelser inför SDHK Fullmäktige 2021
PR- IT- och infokommittén kommer att ta fram ett informationsdokument om hur mötet kommer gå
till rent tekniskt. Denna kommer att skickas ut ihop med kallelsen den 19 mars.
§47 Kennelfullmäktige 2021
Sedan förra mötet har det tillkommit två (2) nya motioner som SDHK avser att lämna in till
Kennelfullmäktige 2021:
Motion om kampanj mot kastration i annat än medicinska syften.
Motion angående operationer i syfte att dölja eller avlägsna exteriöra fel och/eller osundheter.
SKK har skickat ut information om anmälning av delegater. Sista dag för anmälan är 31 maj.
§48 Möte med SKK Presidium
SDHK/VU redogjorde för mötet med SKKs presidium 2021-03-04 där även företrädare för Svenska
Klubben för Engelsk Bulldogg, Svenska Klubben för Fransk Bulldogg och Mopsorden deltog.
Sekreterarens minnesanteckningar kommer att skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar.
§49 Specialklubbsmöte
Vi har fått in över 60 anmälda delegater spritt över 30 specialklubbar.
Mötesinbjudan skickades ut till samtliga anmälda delegater 2021-03-05.
§50 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Inga ärenden att redovisa.

Sekreterare:
Inkomna skrivelser för behandling:
2021-0220
2021-0225
2021-0233
2021-0239
2021-0246
B2021-0116

Togs upp för kännedom.
Togs upp för kännedom.
Behandlades under §47.
Togs upp för kännedom, sekreteraren kommer att bearbeta detta löpande.
Sekreteraren skall vidarebefordra till berörda rasklubbar.
Behandlades under §49.

Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet.
Kassör:
Det har börjat komma in anmälningsavgifter för utställningar, hittills över 4000 SEK.
Rasklubbarna har fakturerats för sina medlemsuppgifter och tre klubbar har hittills inkommit med
sina betalningar.
Samtligt material inför SDHK Fullmäktige är skickat till revisorerna.
Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.
Utställningskommittén:
Jubileumsutställning 2024 – förslag om att förlägga den i samband med Märsta i juli.
Domarkommittén:
Kommer att arbeta vidare gällande domarförslag till jubileumsutställningen 2024.
Rasklubbsrådgivningskommittén:
Kommittén redogjorde för ett pågående ärende med en rasklubb.
Kommittén uppskattar att de tillfrågas i dessa ärenden.
Arbetsgruppen för små rasklubbar:
Arbetsgruppen har haft ett möte där det inkom en förfrågan om att anordna en exteriörbedömning.
Arbetsgruppen skall informera berörda rasklubbar att de kan ta det via länsklubbarna.
Rasklubbarna har planer på att hålla gemensamma avelskonferenser och uppfödarmöten, de har fått
godkänt att använda SDHKs Teamskanal för dessa.
§51 Redovisning och fastställande av VU-ärenden:
Shih Tzu-klubben har fått tillåtelse att använda SDHKs Teams-kanal för sitt årsmöte.
Styrelsen beslutade att fastställa VU-ärendet.
§52 Övriga ärenden:
Påminnelse till samtliga kommittéer och arbetsgrupper att rapporter till nästkommande
styrelsemöte skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) arbetsdagar före mötet. De som inte
inkommer med rapporter får inte en punkt på dagordningen.
§53 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Specialklubbsmötet på lördag.
Motioner till kennelfullmäktige.

§54 Nästa möte:
10 april kl. 10:00 via Teams.
§55 Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat.

_______________________________

_______________________________

Lotten Rönquist, vid protokollet

Stefan Harde, justerare

_______________________________
Lars Olof Carlén, ordförande

