SDHK – Svenska Dvärghundsklubben
Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-04-10.
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Kathleen Berggren, Agnes
Thorlaksdottir, Stefan Harde, Kenneth Gustavsson, Urban Prytz och Lotten
Rönquist.
Ej anmält förhinder: Stefan Lindquist, Anki Lindgren och Hélène Andersson.
§55 Mötets öppnande.
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§56 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkänns.
§57 Val av protokollförare.
Kathleen Berggren valdes att föra dagens protokoll.
Lotten Rönquist ansluter till mötet
§58 Val av protokolljusterare.
Urban Prytz valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§59 Genomgång av föregående mötes protokoll.
Gick igenom protokoll – 2021-03-09 – godkände det och la det till
handlingarna.
§60 Förberedelser inför SDHK Fullmäktige 2021.
Gick igenom handlingar och det tekniska inför dagens fullmäktigemöte.
§61 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
• Ordförande:
En rasklubb har ställt frågan om att få arrangera exteriörbedömningar
i landet. SDHK ställer sig positiva till idén men vill ha mer information
om hur tanken är att detta ska genomföras samt föreslår att det i mån
av plats även gäller fler av SDHKs raser.
Ordförande kontaktar rasklubben.
Lotten Rönquist lämnar mötet.
•

Vice Ordförande:
Vi har en ny rasklubb som vill ansluta sig till SDHK.
Angående länkarna som kommit ut på SKKs hemsida vid brachycefala
raser kommer vi att tillskriva SKK om detta.
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•

Sekreterare:
Diariet är utskickat.

•

Kassör:
De flesta klubbarna har nu betalat in sina medlemsavgifter. Det är ett
par klubbar som fortfarande har problem med banken efter byten av
förtroendevalda vid årsmöten.
Beslut: Kassören byter bokföringsprogram till Wisma E-ekomoni.

•

Utställningskommittén:
På grund av coronaläget måste vi eventuellt ställa in utställningen i
Luleå 3-4 juli 2021. Vi tar slutgiltigt beslut angående detta på mötet
den 10 maj.
Angående utställningen i Västerås i juli avvaktar vi tills vidare.

•

Domarkommittén:
Arbetet fortgår som tidigare.

•

Övriga frågor
Agria har upphört med sin sponsring så det kommer inte att delas ut
några pengar rörande Agriastipendiet 2020. Vi kommer att skicka ut
ett brev till rasklubbarna angående det här.
Angående domarkonferensen 2024 måste ansökan vara inne hos SKK
i juli 2021. Till nästa möte har vi klart med ett datum för konferensen.

§63 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och facebook.
Förberedelser till fullmäktige.
§64 Nästa möte.
Konstituerande möte direkt efter fullmäktige.
§65 Mötet avslutas.
Ordförande tackar för mötet och ett trevligt år tillsammans.

Kathleen Berggren
vid protokollet

Lars Olof Carlén
Ordförande

Urban Prytz
Justerare
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