Protokoll styrelsemöte 2021-04-19
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Lotten Rönquist, Urban Prytz, Stefan Harde, Kenneth
Gustavsson, Agnes Thorlaksdottir, Kathleen Berggren, Hélène Andersson, Martin Johansson, Anne
Weiefors och Marianne Lindström (§19).
§13 Mötets öppnande
Ordförande Lars Olof Carlén öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.
§14 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§15 Val av protokollförare
Lotten Rönquist valdes till protokollförare.
§16 Val av protokolljusterare
Urban Prytz valdes till att jämte ordförande justera protokollet.
§17 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Gicks igenom med tillägget att det skall under §10 stå ”Till brakyrådet ska Martin Johansson
tillfrågas” istället för ”Brakyrådet: Martin Johansson”.
Kathleen Berggren anslöt till mötet.
Martin Johansson anslöt till mötet.
Hélène Andersson anslöt till mötet.
Anne Weiefors anslöt till mötet.
§18 Exteriörbedömningar
Tre rasklubbar har inkommit med ansökningar om att få arrangera exteriörbedömningar.
Styrelsen beslutade att godkänna dessa ansökningar.
Styrelsen beslutade att de rasklubbar som behöver hjälp med administration kommer beläggas med
en administrationsavgift på 100 SEK per hund.
Sekreteraren uppdrogs att författa ett förslag på utskick till rasklubbarna för hur de ska formulera
sina ansökningar.
§19 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Inga ärenden att redovisa.
Vice ordförande:
Redogjorde för en skrivelse som kommer skickas till SKK/CS.
Redogjorde för pågående konflikt i en rasklubb. SDHK/VU med rasklubbsrådgivningsansvarige
kommer att bjuda in rasklubbens VU till ett möte i ärendet.

Sekreterare:
Inkomna skrivelser:
2021-0252
2021-0294
2021-0322
2021-0339
2021-0354
2021-0355
2021-0357

SDHK kan inte göra något i detta ärende då motionen inte är komplett. Rasklubbens
ordförande har fått rådgivning i hur klubben ska hantera frågan.
Togs upp för kännedom.
Vice ordförande har författat ett svar som sekreteraren skall skicka vidare.
Skall vidarebefordras till SKK.
Togs upp för kännedom.
Togs upp för kännedom.
Togs upp för kännedom. Nu är RAS-dokumentet inskickat.

Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet
Kassör:
Kassören redogjorde för det rådande ekonomiska läget.
Fler rasklubbar har betalat in sina medlemsavgifter.
Kassören skall tillsammans med Agnes Thorlaksdottir ta fram ett budgetförslag för
domarkonferensen 2024.
Kassören skall fakturera Shih Tzu-klubben för deras årsmöte då de nyttjade SDHKs Teamskanal.
Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.
PR-IT och Infokommittén:
Kommittén består av Agnes Thorlaksdottir (sammankallande) och Lotten Rönquist.
De nya styrelsemedlemmarna har fått sina klubbmailadresser.
Den 29 april kl. 19:30 kommer det vara en introduktion för hur SDHK-nätet med Sharepoint fungerar.
Avel och hälsa:
Rasklubb har inkommit med förslag på ett RAS-dokument.
Har efterfrågat kontaktuppgifter till alla avelsråd i rasklubbarna för att kunna bjuda in till möte med
dessa.
Utställningskommittén:
Kommittén består av Kenneth Gustavsson (sammankallande), Anne Weiefors, Anki Lindgren och
Marita Thorén.
Domarkommittén:
Kommittén består av Stefan Harde (sammankallande) och Moa Persson.
Rasklubbsrådgivningskommittén:
Inget att redovisa.
BPH-kommittén:
Kommittén består av Hélène Andersson (sammankallande), Kerstin Malm och Lena Olsson.
Arbetsgruppen för små rasklubbar:
Kommer ha sitt nästa möte 4 maj.

Arbetsgruppen för domarkonferensen 2024:
Styrelsen beslutade att phalène, papillon, chihuahua, russkiy toy, chinese crested dog, prazský
krysarík och russkaya tsvetnaya bolonka ska vara med på denna konferens.
Arbetsgruppen fick i uppdrag att beställa in offerter och undersöka lokalerna på Scandic InfraCity och
Scandic Upplands Väsby.
Styrelsen beslutade att försöka arrangera denna konferens 12-13 oktober 2024.
Brakyrådet:
Sara Nordin och Martin Johansson ska hjälpas åt att starta upp Brakyrådet.
§20 VU ärenden
VU beslutade att köpa in totalt 9 blomstercheckar för att dela ut till funktionärer och avgående
styrelseledamöter i samband med fullmäktigemötet.
Styrelsen beslutade att fastställa detta.
§21 Övriga ärenden
Styrelsen skall med hjälp av kassören undersöka möjligheterna för att införa digital signering av
protokoll.
Samtliga kommittéer skall kolla över sina presentationer och skicka ut till rasklubbarna.
§22 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Domarkonferens
Exteriörbedömningar
§23 Nästa möte:
Måndag 10 maj kl. 19:00 via Teams
§24 Mötets avslutande
Ordförande Lars Olof Carlén tackade alla deltagare för kvällens möte och förklarade mötet avslutat.

Lars Olof Carlén, ordförande

Urban Prytz, justerare

Lotten Rönquist, vid protokollet

