Protokoll styrelsemöte 2021-12-20
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Lotten Rönquist, Agnes Thorlaksdottir, Kathleen Berggren, Urban
Prytz, Martin Johansson och Stefan Harde.
Anmält förhinder: Kenneth Gustavsson och Hélène Andersson.
Inte anmält förhinder: Anne Weieforss.

§131 Mötets öppnande
Ordförande Lars Olof Carlén öppnade upp mötet och hälsade samtliga deltagare välkomna.
§132 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§133 Val av protokollförare
Sekreterare Lotten Rönquist valdes till protokollförare.
§134 Val av protokolljusterare
Sara Nordin valdes till att jämte ordförande Lars Olof Carlén justera protokollet.
Stefan Harde anslöt till mötet.

§135 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2021-11-08 gicks igenom och lades till handlingarna.
Protokoll från extrainsatt styrelsemöte 2021-11-29 gicks igenom och lades till handlingarna.
§136 Kennelfullmäktige
Protokollet från årets kennelfullmäktige har skickats ut. Sekreteraren har vidarebefordrat detta
protokoll till styrelsen samt samtliga rasklubbar.
Martin Johansson anslöt till mötet.

§137 Remiss för typstadgar
Vid ett extrainsatt styrelsemöte 2021-11-29 diskuterades SKKs remiss för typstadgar.
Efter detta möte gick SKK ut med att klubbarna ges förlängd remisstid. Med anledning av
förlängningen kommer SDHK styrelse att bjuda in samtliga rasklubbar till digitala möten för att
informera om och diskutera förslaget.
SDHK skall även kalla till ett specialklubbsmöte för att diskutera typstadgarna.
§138 SDHK Fullmäktige
Styrelsen beslutade att genomföra en arbetshelg i Uppsala den 2022-02-05 – 2022-02-06 för att
färdigställa samtliga dokument inför fullmäktige.
Stefan Harde och Martin Johansson lämnade mötet.

§139 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Ordförande informerade om SKKs nya riktlinjer för milersättning. Detta skall diskuteras mer ingående
vid nästkommande styrelsemöte.
Ordförande gick igenom förslaget till avtal för utställningsadminstratören Löfs konsult och föreslog
förlängning.
Styrelsen beslutade att förlänga avtalet med ett (1) år.
Martin Johansson anslöt till mötet.

Vice ordförande:
Inget att rapportera.
Sekreterare:
Inkomna skrivelser för bearbetning:
2021-0963 Ordförande uppdrogs författa svar på skrivelsen för att skicka in till SKK/CS.
2021-0971 Ordförande uppdrogs att författa en skrivelse i ärendet.
2021-0974 Tas upp under Rasklubbsrådgivningskommittén.
2021-0975 Togs upp för kännedom. Sekreteraren vidarebefordrar liknande frågor till
utställningskommittén.
Styrelsen anmodar utställningskommittén att snarast agera i frågan.
2021-0979 Sekreteraren uppdrogs att besvara skrivelsen.
2021-0980 Sekreteraren uppdrogs skicka vidare till berörd instans på SKK.
2021-0986 Sekreteraren uppdrogs skicka vidare till berörd instans på SKK.
2021-0991 Sekreteraren uppdrogs att formulera lämplig text för publicering.
2021-1009 Sekreteraren uppdrogs att vidarebefordra ansökan till berörd instans hos SKK.
2021-1014 Togs upp för kännedom.
2021-1029 Sekreteraren uppdrogs vidarebefordra till berörd instans hos SKK.
Kassör:
Kassören hade på förhand skickat ut ekonomiska rapporter.
Ekonomin ser fortsatt god ut.
Utställningskommittén:
Sekreteraren uppdrogs att skicka in ansökan till SKK/UtstK att flytta utställningen i Lidköping 202204-30 till Skara 2022-05-07.
Martin Johansson lämnade mötet.

Ordföranden uppdrogs att ta fram ett avtal för materialansvarige för kommande år.
Styrelsen diskuterade hur nya rutiner för medlemskontroll ska fungera kommande år. I början av
januari ska en skrivelse skickas till samtliga rasklubbar om hur detta kommer ske.
Domarkommittén:
Kommitténs rapport lästes igenom och bordlades till kommande möte.
Rasklubbsrådgivningskommittén:
Kommittén har arbetat aktivt gällande skrivelse som inkommit om artikel i rasklubbens tidning samt
författat svar på skrivelsen.
Sekreteraren uppdrogs skicka svaret till skribenterna.

Kommittén har varit i kontakt med raskklubb där en person ansökt om familjemedlemskap där det
finns en familjemedlem som är hedersmedlem. Kommittén meddelade att detta inte är ett
medlemskap som är grundande för familjemedlemskap.
Kommittén har varit i kontakt med rasklubb där medlemmar efterfrågat fler aktiviteter. Kommitténs
rekommendationer är att de tar fram senaste årsmötets fastställda verksamhetsplan där det framgår
vad föreningen skall ha genomfört under året.
Kommittén har kontinuerlig kontakt med rasklubb där ordförande meddelat SDHK sin avgång. Läget
bedöms vara under kontroll.
§140 VU ärenden
Inga VU ärenden att rapportera.
§141 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden att rapportera.
§142 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Arbetet med att få ut kritikerna till rasklubbarna fortgår.
Årsmötessäsongen drar igång snart, kom ihåg att färdigställa era handlingar.
God jul och gott nytt år tillönskas alla rasklubbar, funktionärer och medlemmar!
§143 Nästa möte:
2022-01-10 kl. 19:00 via Teams
§144 Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga mötesdeltagare för kvällen och förklarade mötet avslutat.

Lars Olof Carlén, ordförande

Sara Nordin, justerare

Lotten Rönquist, vid protokollet

