Protokoll styrelsemöte 2021-11-08
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Lotten Rönquist, Urban Prytz, Kathleen Berggren, Kenneth
Gustavsson, Agnes Thorlaksdottir, Anne Weieforss, Stefan Harde, Hélène Andersson, Martin Johansson,
Fredrika Rönquist (valberedningen), Linda Gustavsson (utställningskommittén), Anki Lindgren
(utställningskommittén) och Marianne Lindström (§116).

§108 Mötets öppnande
Ordförande Lars Olof Carlén öppnade upp mötet och hälsade alla deltagare välkomna.
§109 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§110 Val av protokollförare
Sekreterare Lotten Rönquist valdes till protokollförare.
§111 Val av protokolljusterare
Agnes Thorlaksdottir valdes till, att jämte mötesordförande, justera protokollet.
§112 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§113 Utställningskommittén
Styrelsen diskuterade ihop med kommittén hur den skall arbeta i framtiden vad gäller arbetsordning
och struktur med utgångspunkt från det underlag som vice ordförande Sara Nordin tagit fram.
Styrelsen kommer att i nära samarbete med kommittén arbeta vidare i dessa frågor.
Kommittémedlemmarna Anki Lindgren och Linda Gustavsson lämnade mötet.

§114 Kennelfullmäktige
SDHKs delegater rapporterade om förfarandet vid årets kennelfullmäktige. Minnesanteckningar hade
sedan tidigare skickats till samtliga styrelsemedlemmar.
§115 SDHKs publikationer
Vice ordförande Sara Nordin hade på förhand skickat material om både gemensam tidning på nätet
och att anlita extern expertis för att uppdatera hemsidan.
Styrelsen diskuterade hur man kan gå vidare med båda dessa punkter utifrån olika perspektiv.
Utställningskommittén kommer att ha ett möte inom kort varvid uppdatering av just deras del på
hemsidan kommer tas upp.
§116 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet.

Kassör:
Ekonomin ser fortsatt god ut. SDHK har fortsatt ett plus-resultat för i år.
Styrelsen förde en diskussion med kassören om hur sinkansökningar ska kunna hanteras i framtiden.
Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.

Ordföranden:
Vid förra styrelsemötet bordlades frågan gällande arvode för sekreterarens arbete vid
specialklubbsmötet 2021-09-25.
Ordförande Lars Olof Carlén föreslog igen att sekreteraren skall få ut arvode för arbetet före, under
och efter specialklubbsmötet 2021-09-25.
Styrelsen beslutade att arvodera sekreteraren för de tre dagars arbete som hon lagt ner vid
specialklubbsmötet.
Ordförande föreslog att materialansvarige skall få ut två dagars funktionärsarvode vid varje
utställning för arbetet före och efter varje utställning.
Styrelsen beslutade att materialförvaltaren skall arvoderas för två dagars arbete i samband med
SDHKs utställningar utöver den ordinarie milersättningen.
Ordförande föreslog att samtliga delegater och suppleanter skall arvoderas tre dagars arvode i
samband med Kennelfullmäktige 2021.
Styrelsen beslutade att samtliga delegater och suppleanter skall arvoderas för tre dagars arvode i
samband med Kennelfullmäktige 2021.
Bostonterrierklubben har ansökt om att få ingå i Svenska dvärghundklubben. Ordförande föreslog att
vi tar upp Bostonterrierklubben i Svenska dvärghundklubben 2022-01-01.
Styrelsen beslutade att från 2022-01-01 kommer Bostonterrierklubben att ingå i Svenska
dvärghundklubben.
Sekreteraren uppdrogs att tillskriva SKK/FK och Bostonterrierklubben i ärendet.
Ordförande rapporterade om mötet mellan SDHK/VU och Pekingeselogen 2021-11-04.
Ordförande föreslog att vi skall delegera RAS-ansvaret för pekingese till Pekingeselogen 2022-01-01.
Styrelsen beslutade att delegera RAS-ansvaret för pekingese till Pekingeselogen från och med 202201-01.
Vice ordförande:
Vice ordförande har tillsammans med ansvarige för brakyrådet skickat ut en inbjudan till ett nytt
möte till berörda rasklubbar den 2021-11-15 kl. 19:00.
Ordförande Lars Olof Carlén lämnade över mötesordförandeskapet till vice ordförande Sara Nordin.
Ordförande Lars Olof Carlén och Kenneth Gustavsson lämnade mötet.

Sekreterare:
Inkomna skrivelser för bearbetning:
2021-0862
2021-0872
2021-0873
2021-0874
2021-0875
2021-0879
2021-0880
2021-0922
2021-0928
2021-0930
2021-0949

Togs upp för kännedom.
Styrelsen beslutade att godkänna rasklubbens ansökan. Sekreteraren uppdrogs att tillskriva
berörd instans hos SKK.
Vice ordförande kommer att inkomma med en skrivelse i ärendet.
NÄKK har hört av sig om att dela domare 2022. SDHK/DK kommer att arbeta vidare i denna
fråga.
Behandlades under 2021-0872.
Togs upp för kännedom.
Togs upp för kännedom.
Sekreteraren uppdrogs att vidarebefordra denna skrivelse till samtliga rasklubbar.
Behandlades under ordförandes post.
Vice ordförande uppdrogs författa ett svar på denna skrivelse.
Kathleen Berggren uppdrogs arbeta i den här frågan.

2021-0950

Styrelsen beslutade att godkänna rasklubbens ansökan. Sekreteraren uppdrogs att tillskriva
berörd instans hos SKK.

Utställningskommittén:
Behandlades under §113.
Domarkommittén:
Domarkommittén har inkommit med förslag på två domare att lägga till på den på förhand godkända
domarlistan.
Styrelsen beslutade att godkänna dessa tillägg.
Blekinge Kennelklubb har inkommit med förslag på kontrakt för samarbete 2022 och 2023.
Styrelsen beslutade att godkänna kontraktet.
Stefan Harde lämnade mötet.

Avelskommittén:
Kommittéansvarige Kathleen Berggren redogjorde för ett ärende för en rasklubbs RAS-dokument
som är nästan klart för färdigställande.
Arbetsgruppen för domarkonferens 2024:
Arbetsgruppen är redo för att skicka ut inbjudningar till domare samt skicka till de rasklubbar som
ska vara med att de skall påbörja arbetet med sina kompendier och presentationsmaterial.
Valberedningens Fredrika Rönquist lämnade mötet.

§117 VU ärenden
VU beslutade att ansöka om att flytta SDHKs utställning i Lidköping 2022 till Vänersborg.
Styrelsen beslutade att fastställa VUs beslut.
§118 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden att redovisa.
§119 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Bostonterrierklubbens inkludering i SDHK.
Utställningarna 2022 och 2023.
§120 Nästa möte:
13 december kl. 19:00 via Teams
§121 Mötets avslutande
Vice ordförande Sara Nordin avslutade mötet och tackade alla tappra mötesdeltagare för kvällens
långa möte.

Lars Olof Carlén, ordförande

Lotten Rönquist, vid protokollet

Sara Nordin, mötesordförande

Agnes Thorlaksdottir, justerare

