Protokoll styrelsemöte 2021-06-14
Närvarande: Lars- Olof Carlén, Sara Nordin, Lotten Rönquist, Urban Prytz. Agnes Thorlaksdottir,
Stefan Harde, Hélène Andersson, Anne Weiefors och Kenneth Gustavsson.
Anmält förhinder: Kathleen Berggren.
Inte anmält förhinder: Martin Johansson.
§44 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat.
§45 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§46 Val av protokollförare
Lotten Rönquist valdes till protokollförare.
§47 Val av protokolljusterare
Stefan Harde valdes till att jämte ordförande justera mötesprotokollet.
§48 Genomgång av föregående mötesprotokoll
2021-05-10 Gicks igenom och lades till handlingarna.
2021-05-30 extra styrelsemöte, gicks igenom och lades till handlingarna.
§49 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Hjärtstartare skall införskaffas till SDHKs arrangemang. Pia Carlén kommer uppdras att ta fram
underlag för att köpa in vs. Att hyra.
Vice ordförande:
Pekingese RAS-dokument var uppe på agendan på SKK/AKs senaste möte. Vi inväntar respons på
detta.
Sekreterare:
Inkomna skrivelser för genomgång:
2021-0454 Rasklubbsrådgivningskommittén kommer gå vidare i frågan.
2021-0485 Togs upp för kännedom.
2021-0507 Sekreteraren uppdrogs att svara på skrivelsen och be om konkretisering.
2021-0521 Uppdaterade riktlinjer för exteriörbedömning. Togs uppför kännedom. Sekreteraren
uppdrogs att vidarebefordra till samtliga rasklubbar.
2021-0522 Sekreteraren uppdrogs att vidarebefordra till berörd rasklubb
SDHK sekreterare kommer under veckan att skicka ut inbjudan till nästa specialklubbsmöte som
kommer hållas 2021-08-28.

Kassör:
Kassören deltog inte men styrelsen gick igenom de ekonomiska rapporterna.
Ekonomin ser god ut.
Nu har anmälningsavgifterna för Luleå kommit in.
Alla rasklubbar förutom en har betalat sina avgifter för i år.
Avel och hälsa:
Kommittén har skickat in rapport inför mötet. De har haft ett möte i kommittén och planerar att
hålla en digital träff med alla rasklubbarnas avelsråd 2021-06-16.
Utställningskommittén:
SDHK kommer införa presentkort från 4Dogs vid sina utställningar.
Utställningen i Västerås kommer flyttas till Köping.
Domarkommittén:
Har undersökt kostnader för olika resealternativ för domarna det kommande året.
Rasklubbsrådgivningskommittén:
Kommittén redogjorde för ett nytt ärende med en rasklubb. Detta har lett till ett positivt samarbete
mellan SDHK och rasklubben.
PR- IT och Infokommittén:
Kommittén har skickat ut ett försök till elektronisk signering till styrelsen. Det är en lagligt godkänd
signeringsform.
Styrelsen beslutade att signera samtliga protokoll enligt denna metod från och med nu.
Styrelsen skall bli bättre på att bevaka och besvara inlägg på Facebook-sidan.
BPH-Kommittén:
Kommittén arrangerade ett BPH-tillfälle 2021-05-30 på Öland. Där fick vi Sveriges första pekingese
beskriven.
Arbetsgruppen för små rasklubbar:
Rapporten gicks igenom.
§50 VU ärenden
SDHK/VU beslutade att tillsätta Agnes Thorlaksdottir och Kathleen Berggren till extra hjälp för
utställningskommittén för att säkerställa att SDHK Luleå går att genomföra på ett pandemisäkert
sätt.
Ordförande och sekreterare har fattat beslut om domarändring i Luleå: slutgiltig domarlista är KarlErik Johansson, Cathrin Lundberg-Westin och Gunilla Skallman.
Styrelsen beslutade att fastställa samtliga VU-beslut.
§51 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden att redovisa.
§52 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Defibrillator på SDHKs utställningar.
Utställningen i Luleå blir av.
Utställningen i Västerås flyttas till Köping.
Sverige har sina första BPH-beskrivna pekingese!

§53 Nästa möte:
Måndag 2021-07-12 kl. 19:00 via Teams
§54 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla deltagare för kvällens möte och förklarade mötet avslutet.

Lars Olof Carlén, ordförande

Stefan Harde, justerare

Lotten Rönquist, vid protokollet

