Protokoll styrelsemöte 2021-10-11
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Lotten Rönquist, Urban Prytz, Stefan Harde, Kathleen Berggren,
Kenneth Gustavsson, Hélène Andersson, Martin Johansson, Agnes Thorlaksdottir (från §100), Jan Ingvar
Andersson (valberedningen) och Marianne Lindström (§104).
Inte anmält förhinder: Anne Weieforss.

§96 Mötets öppnande
Ordförande Lars Olof Carlén hälsade samtliga mötesdeltagare välkomna och öppnade upp mötet.
§97 Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
§98 Val av protokollförare
Sekreterare Lotten Rönquist valdes till protokollförare.
§99 Val av protokolljusterare
Urban Prytz valdes till att, jämte ordförande Lars Olof Carlén, justera protokollet.
Agnes Thorlaksdottir anslöt till mötet.

§100 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes med justeringen att det skall förtydligas under
punkt §86 att vi primärt vill ha ett fysiskt möte och att vi oavsett vad kommer ha rasklubbskonferens
under förmiddagen, och lades till handlingarna.
§101 Valberedningen
Valberedningen meddelade att de kommer att jobba på ett liknande sätt som förra året och kommer
inom kort att skicka ut frågor till samtliga i styrelsen gällande arbetet och behovet av förstärkning.
§102 Kennelfullmäktige
SDHKs delegater och suppleanter har haft ett planeringsmöte där de gått igenom samtliga handlingar
och alla är väl insatta.
§103 Specialklubbsmötet
Den 2021-09-26 deltog fem av SDHKs sex delegater för KF vid ett specialklubbsmöte som
arrangerades av SDHK inför Kennelfullmäktige 2021. Sekreteraren kommer att skicka ut
minnesanteckningar till resten av styrelsen när dessa är färdigställda.
§104 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Ordförande föreslog att vice ordförande skall få ta ut reseräkning och arvode för den insatsen som
hon stod för efter utställningen i Timrå då hon skjutsade en domare för att han skulle hinna med sitt
flyg.
Styrelsen beslutade att bifalla ordförandes förslag.

Ordförande föreslog att sekreteraren skall få ta ut arvode för det arbete hon lagt ner inför, under och
efter specialklubbsmötet.
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
Vice ordförande:
Den inbjudan som vice ordförande tillsammans med ansvarige för Brakycefalrådet skickat ut till
berörda rasklubbar har kommit bort i cyberrymden. Detta möte kommer att skjutas fram och ny
inbjudan kommer att skickas ut.
Sekreterare:
Inkomna skrivelser för bearbetning:
2021-0751
2021-0757
2021-0760
2021-0767
2021-0839
2021-0845
2021-0851
2021-0856
2021-0857
B2021-0442

Vice ordförande uppdrogs att författa en skrivelse till utställningskommittén i detta ärende.
Togs upp för kännedom. Sekreteraren kommer att skicka ansökan vidare till SKKs
domaransvarige.
Togs upp för kännedom. Ordförande förtydligade att vi nu har en tillfällig hjärtstartare och
att vi kommer få en permanent inom kort.
Sekreteraren uppdrogs att vidarebefordra denna skrivelse till SKK/AG standard för att
påskynda bearbetningen.
Togs upp för kännedom.
Togs upp för kännedom.
Togs upp för kännedom. Chinese crested dog har fått ihop till sin 200 hunds analys på BPH.
Styrelsen ser negativt på detta svar och kommer invänta berörd rasklubbs svar innan vi
agerar i ärendet.
Gällande revidering av SKKs typstadgar.
Togs upp för kännedom.

Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet.

Kassör:
Ekonomin ser mycket god ut.
Det återstår eftersläpningar från utställningen i Timrå i form av reseräkningar och arvoden.
Kassören har fortsatt problem med SINK-nummer för utländska domare och handläggningstiden för
att få till dessa nummer.
Kassören föreslog att både IT-ansvarige och sekreterare skall få ett debitkort för de löpande uppgifter
som deras roller innebär.
Styrelsen beslutade att bifalla kassörens förslag.
Svenska Prazsky Krysarik Klubben har fått en påminnelse från SDHKs kassör på en räkning. Dock
kommer inte den styrelsen åt sitt konto just nu, men rasklubbsrådgivningskommitténs
sammankallande meddelade att en lösning är nära.
Styrelsen beslutade att klubben får uppskov fram till de får tillgång till sitt konto.
Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.

Utställningskommittén:
Kommittén har i dagsläget inte ett färdigt förslag på utställningar som skall ansökas om 2023.
Sekreteraren uppdrogs att skicka ut ett nytt utskick till raskubbarnas sekreterare gällande
ansökningarna 2023.
Då sista ansökningsdag är 2021-10-31 kommer inte styrelsen kunna fastställa det färdiga förslaget,
ärendet hänskjuts till SDHK/VU.
Det har dykt upp många frågetecken från en rasklubb efter samarrangemang i Backamo där de var
tillsammans med några andra rasklubbar hade rasspecial. Dock har denna klubb inte haft insyn i
arbetet kring utställningen och väckt frågor till rasklubbsrådgivningskommittén.

Utställningen i Lidköping 2022 kommer att flyttas till Skara-området. Detta kommer även justeras i
ansökan för 2023. Utställningskommittén kommer att ta hjälp av Urban för att få hjälp att hitta
lämplig lokal.
Styrelsen beslutade att tillsätta Cathrin Westin och Linda Gustavsson i utställningskommittén, dessa
kommer bjudas in till nästa styrelsemöte.
Domarkommittén:
Domaransvarige skall kontakta ordförande i NÄKK gällande justering i domarlistan för Vänersborg
2022.
Domaransvarige redogjorde för det pågående arbetet med att sätta samman domarlistor och vilka
länsklubbar som det finns samarbetsavtal med.
Rasklubbsrådgivningskommittén:
Rasklubb har efterfrågat utställningskritiker, dessa kommer att skickas ut så fort de kommer
utställningsansvarige tillhanda.
§105 VU ärenden
VU beslutade att beställa blommor till de två domare och en ringsekreterare efter utställningen i
Högbo.
VU beslutade att höja arvodet för två norska domare efter utställningen i Högbo.
VU beslutade att betala för ett Covid-test som norsk domare var tvungen att ta i samband med
utställningen i Högbo.
VU beslutade att skicka blomcheck till mötesordförande Anso Pettersson efter specialklubbsmötet
2021-09-26.
Styrelsen beslutade att fastställa VUs beslut.
§106 Övriga ärenden
Ordförande har varit i kontakt med bolagsverket gällande namnbytet.
§107 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Förtydligande gällande samarrangemang för SDHKs rasklubbars utställningar.
200-hunds analysen för chinese crested dog.
§108 Nästa möte:
8 november kl. 19:00 på SDHKs Teamskanal.
§109 Mötets avslutande
SDHKs ordförande Lars Olof Carlén tackade alla deltagare för ett långt möte och förklarade mötet
avslutat.

Lars Olof Carlén, ordförande

Urban Prytz, justerare

Lotten Rönquist, vid protokollet

