Protokoll styrelsemöte 2021-09-13
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Lotten Rönquist, Kathleen Berggren, Agnes Thorlaksdottir, Urban
Prytz, Kenneth Gustavsson, Stefan Harde, Hélène Andersson, Anne Weieforss Martin Johansson och Marianne
Lindström (§90).
Anmält förhinder: Kenneth Gustavsson.

§80 Mötets öppnande
Ordförande Lars Olof Carlén hälsade samtliga mötesdeltagare välkomna och öppnade upp mötet.
§81 Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
§82 Val av protokollförare
Sekreterare Lotten Rönquist valdes till protokollförare.
§83 Val av protokolljusterare
Hélène Andersson valdes till att, jämte ordförande Lars Olof Carlén, justera protokollet.
§84 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§85 Kennelfullmäktige
Delegaterna har haft ett digitalt planeringsmöte.
Hotellrum är bokade och resorna är planerade.
Delegaterna och suppleanterna är anmälda till 4/6 workshops.
§86 SDHK Fullmäktige 2022
Styrelsen beslutade att SDHK Fullmäktige 2022 skall gå av stapeln lördagen 19 mars kl. 13:00.
Målsättningen kommer vara att ha ett fysiskt möte med rasklubbskonferens under förmiddagen.
§88 Utställningar under SDHKs tak
I samband med utställningen i Backamo där en rad rasklubbar arrangerade utställning ihop saknades
en rasklubb i grundansökan, men utställningen marknadsfördes även mot denna rasklubb. Detta
uppdagades i efterhand varpå viceordförande tog kontakt med SKK/UtstK för att försöka åtgärda
detta i efterhand.
Styrelsen ser mycket allvarligt på det inträffade.
Styrelsen beslutade att samtliga ansökningar från alla rasklubbar som ingår i SDHK skall
SJÄLVSTÄNDIGT skicka in sin ansökan om utställning (ej i grupp med andra rasklubbar), även om
utställningen sker som ett samarrangemang.
§89 Mejlkorrespondens
Ordförande underströk hur viktigt det är att alla i styrelsen kollar av sin SDHK-mejl 2-3 gånger per
vecka och att man svarar artigt för att hjälpa våra medlemmar.
Sekreteraren påminde alla närvarande att de ska lägga in sekreteraren på CC så att korrespondensen
kan diarieföras.

§90 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Ordförande föreslog att sekreteraren skall sammanställa en dagordning för specialklubbsmötet 25
september.
Vice ordförande:
Vice ordförande har tillsammans med Brackyrådets ansvarige, Martin Johansson, satt samman en
inbjudan till möte till rasklubbarna som ingår i
Sekreterare:
Inkomna skrivelser för bearbetning:
2021-0659
2021-0670
2021-0676
2021-0677
2021-0682
2021-0683
2021-0684
2021-0685
2021-0688
2021-0690
2021-0696
2021-0720
2021-0722
2021-0730
2021-0749

Sekreteraren uppdrogs att tillskriva klubben och be om underlag i form av en budget för att
styrelsen skall kunna fatta ett mer underbyggt beslut i frågan.
Sekreteraren uppdrogs att tillskriva sekreteraren i SKK/UtstK om varför de vill ha den här
informationen.
Togs upp för kännedom.
Togs upp för kännedom. SKK/FK har godkänt ansökan om namnbyte.
Togs upp för kännedom. SKK/AG standard meddelade om standardrevidering.
Togs upp för kännedom. SKK/AG standard meddelade om standardrevidering.
Togs upp för kännedom. SKK/AG standard meddelade om standardrevidering.
Togs upp för kännedom. SKK/AG standard meddelade om standardrevidering.
Togs upp för kännedom.
Styrelsen kommer att ha ett arbetsmöte för att bearbeta stadgarna och svara på enkäten.
Ordförande uppdrogs att svara på skrivelsen och be om kostnadsram om SDHK ska ha monter.
Togs upp under domarkommittén.
Sekreteraren uppdrogs att tillskriva utställaren och be om ursäkt för det inträffade.
Sekreteraren uppdrogs att kontakta sammankallande i utställningskommittén för att reda ut
frågan.
Togs upp för kännedom. Sekreteraren har vidarebefordrat till sammankallande i SDHK/AK
Kathleen Berggren för vidare behandling.

Sekreteraren uppdrogs att tillskriva samtliga rasklubbar att SDHK bjuder på kostnaden för
konferenskostnaden för en person per klubb för att delta i Mopsordens uppfödarkonferens.
Sekreteraren uppdrogs att tillskriva personen som designat SDHKs logga om hen kan ställa upp på att
redigera den så att den reflekterar det nya namnet.
Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet.

Kassör:
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
Anmälningsavgifter för Tågarp och Timrå har inkommit.
Rasklubbar har börjat inkomma med ansökningar om BPH-bidrag.
Ekonomin ser god ut.
Kassören tog upp att det står missvisande information om utställningsanmälan på vår hemsida. Detta
skall uppdateras av utställningskommittén i samråd med utställningsadministratören.
Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.

Utställningskommittén:
Anne Weieforss kommer att tillsammans med IT-ansvarige Agnes Thorlaksdottir gå igenom ITsystemen för att effektivisera medlemskontrollen.

Styrelsen beslutade att SDHK/VU skall kalla utställningskommittén till ett möte för att diskutera
organisering, effektivisering och komplettering.
Domarkommittén:
Hade på förhand skickat in en rapport om sitt arbete.
Styrelsen hade inga ytterligare frågor gällande de punkter som tagits upp.
§91 VU ärenden
VU har godkänt att betala reseräkning och skicka blommor till person som ställer upp att skjutsa
domare i samband med utställning.
Styrelsen beslutade att fastställa VUs beslut.
§92 Övriga ärenden
Ordförande berättade att han, tillsammans med ordförande för Svenska klubben för engelsk
bulldogg, Bostonterrierklubben och specialklubben för shih tzu kallats till möte hos SKK/VU
presidium. Alla ordförande har svarat nekande på kallelsen då de efterfrågar mötesdatum efter KF
2021 och att få ha med sig fler personer från sina styrelser.
SDHK/VU skall kalla Pekingeselogens styrelse till möte.
§93 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Mopsordens avelskonferens.
Standardrevideringar hos flera av SDHKs raser.
Eventuell SDHK-monter på MyDog.
Svenska dvärghundsklubben heter numera Svenska dvärghundklubben.
§94 Nästa möte:
11 oktober kl. 19:00 på SDHKs Teamskanal.
§95 Mötets avslutande
SDHKs ordförande Lars Olof Carlén tackade alla deltagare för ett långt och intensivt möte och
förklarade mötet avslutat.

Lars Olof Carlén, ordförande

Hélène Andersson, justerare

Lotten Rönquist, vid protokollet

