Protokoll styrelsemöte 2021-08-09
Närvarande: Sara Nordin, Lotten Rönquist, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Urban Prytz, Kenneth
Gustavsson, Stefan Harde, Hélène Andersson (från §74) och Marianne Lindström (§74).
Anmält förhinder: Lars Olof Carlén och Anne Weieforss.
Inte anmält förhinder: Martin Johansson.

§68 Mötets öppnande
Vice ordförande Sara Nordin hälsade samtliga mötesdeltagare välkomna och öppnade upp mötet.
§69 Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
§70 Val av protokollförare
Sekreterare Lotten Rönquist valdes till protokollförare.
§71 Val av protokolljusterare
Agnes Thorlaksdottir valdes till att, jämte mötesordförande Sara Nordin, justera protokollet.
§72 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes igenom och med justeringen att defibrillatorn som SDHK skall hyra
är av märket Phillips, inte Siemens, godkändes protokollet och lades till handlingarna.
§73 Kennelfullmäktige
Online-anmälan till KF 2021 har öppnat.
Samtliga anmälda delegater kommer att ha ett kort planeringsmöte inom kort för att spika planen för
Kennelfullmäktige gällande resa, hotellbokning samt deltagande vid workshops.
§74 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Ordföranden: Inte närvarande.
Vice ordförande: Inget att rapportera.
Sekreterare:
Inkomna skrivelser för bearbetning:
2021-0589
2021-0590
2021-0601
2021-0606
2021-0611
2021-0612
2021-0613
2021-0620
2021-0621
2021-0623
2021-0633

SRTBK har godkänt Inger Hanssons ansökan. Sekreteraren uppdrogs att skicka in den godkända
ansökan till domaransvarige på SKK.
Togs upp för kännedom.
Styrelsen noterade flertalet problematiska formuleringar i dessa anvisningar. Vice ordförande
uppdrogs att tillsammans med Agnes arbeta vidare i frågan.
Togs upp för kännedom.
Styrelsen beslutade att godkänna en dispens för BBHC då det råder speciella omständigheter
till att de inte skickat in ansökan tidigare.
Togs upp för kännedom.
BBHC har godkänt Johan Sandströms ansökan om utökning av rasregistret. Sekreteraren
uppdrogs att skicka in den godkända ansökan till domaransvarige på SKK.
Togs upp för kännedom.
Behandlades vid 2021-0611.
Behandlades under §73.
SLC har godkänt Julia Hierners ansökan om vidareutbildning. Sekreteraren uppdrogs att skicka
in den godkända ansökan till domaransvarige på SKK.

Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet.

Kassör:
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget i klubben och fick hjälp av styrelsen att reda ut vissa
frågetecken.
Ekonomin ser fortsatt god ut.
Den sponsor som kassören varit i kontakt med är redo att starta upp samarbetet nu. Kassören
kommer att kalla till ett möte med sponsorn och utställningskommittén.
Kassören Marianne Lindström loggade ut från mötet.

Utställningskommittén:
Nästa utställning på schemat är Tågarp, där är allt i fas.
SDHK kommer att kunna ha sin utställning på samma område som GÄKKs utställning i Högbo.
I dagsläget är det osäkert hur SDHK i Timrå kommer att genomföras, men kommittén arbetar aktivt i
frågan och kommer publicera ett nytt PM inom kort.
Det har skickats ett utskick till rasklubbarna gällande medlemskontroll, de avtal som låg bifogade
behöver justeras innan de kan skickas ut till rasklubbarna på nytt.
Hélène Andersson anslöt till mötet.

Domarkommittén:
Domarlistorna är uppdaterade.
Rasklubbsrådgivningskommittén:
Redogjorde för ett pågående ärende där kommittén är behjälplig en rasklubb med RAS-dokumentet.
Avelskommittén:
Coton de tuléars RAS-dokument är inskickat till SKK/AK för granskning.
§75 VU ärenden
VU har tillstyrkt en domarens önskan om dispens för att få gå elevtjänstgöring för domare som ej
dömt 5 gånger innan.
Styrelsen beslutade att fastställa detta ärende.
§76 Övriga ärenden
Agnes har ansökt om domarkonferensen 2024 men inte fått någon återkoppling ännu.
Sekreteraren har arbetat vidare med arkiveringen av gammalt material, denne kommer att
införskaffa mer arkiveringsmaterial då detta tagit slut.
§77 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
SDHK gör sitt yttersta för att säkra sina utställningar.
Styrelsen gratulerar kennel Hardy-Flaps som tilldelats Hamiltonplaketten.
§78 Nästa möte:
2021-09-13 kl. 19:00 via SDHKs Teamskanal.
§79 Mötets avslutande
Vice ordförande Sara Nordin tackade samtliga mötesdeltagare för ett effektivt möte och förklarade
mötet avslutat.

Sara Nordin, mötesordförande

Agnes Thorlaksdottir, justerare

Lotten Rönquist, vid protokollet

