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Protokoll: 1 / 2021
Datum: 2021-02-12
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Susanne Vähäniitty (SV)
Helén Johansson (HJ)
Annika Schröder (AS)
Harrieth Sandberg (HS)
Marianne Lindblom (ML)
Anneli Åhlén (AÅ)
Annelie Isaksson (AI)
Magnus Backstig (MB) t.o.m § 5

Ej närv: Sven-Erik Henriksson (S-E)
Susanne Lindberg (SL)

Lena Larsson
Valberedningen
Roine Lindberg Valberedningen

§1

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.00

§2

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes AS

§3

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes

§4

Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Annelie Isaksson

§5

Ekonomi
Omsättningen sjönk lite under 2020 men det är inte anmärkningsvärt.
Förlust för 2020 3662 sek.
Alla handlingar för 2020 är klara så MB skickar till revisorerna.

§6

AU-beslut
Beslut togs att köpa in Zoom (digital plattform för möte) kostnad drygt 1500 sek.

§7

Föregående protokoll
Efter genomgång av föregående protokoll, PR 6/2020 beslutade styrelsen att lägga
protokollet till handlingarna.

§8

Styrelsen
- Postlista
Det har inkommit extremt lite post/mail under denna period. Sign:
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Inbjudan har inkommit från SDHK om ett samarbete specialklubbar emellan.
Detta kommer att ske digitalt 13 mars.
CN, ML & SL anmäler sig till mötet.
- Fråga från SvKK
Skrivelse har även inkommit från Kuvaszklubben om att de önskar att SMHK
efterskänker medlemsavgiften för 2020.
Medlemsavgiften är ett beslut som tagits i fullmäktige så då kan styrelsen inte ta
ett beslut i denna fråga.
Vi har fått svar på ärendet gällande Kuvaszklubben kassör vilket skickades till
SKK/FK i juni- 2020.
Beslutade styrelsen att gå vidare med ärendet.
- Specialklubbskonferens
CN & SL deltog i specialklubbskonferensen 30-31/1-2021.
CN redogjorde vad som avhandlats på mötet, minnesanteckningar kommer från
SKK och skickas då ut till styrelsen.
- Föreläsningar / utbildningar 2021
Vi avvaktar och väntar in vad som sker framöver med restriktioner o.d.
§9

Fullmäktige
Beslutades att genomföra fullmäktige via Zoom 2021-04-24 kl. 14.00
Alla handlingar måste göras klara.
Detta år kommer handlingarna att skickas via mail och alltså inte ges ut i tryckt.
När det kommer till utdelandet av Förtjänsttecken samt Uppfödarmedaljer som
kommer dessa att genomföras via lämpligt tillfälle och kommer alltså inte att ske i
samband med fullmäktige.
Beslutades att uppfödarmedalj tilldelas:
kennel Czaruso Kuvasz
kennel Deinhard St. Bernhardshund
Kennel Pompino Pyreneisk Mastiff
Beslutades att förtjänsttecken i Guld tilldelas:
Kicki Svalin
Beslutades att förtjänsttecken i Silver tilldelas:
Björn-Olav Andersen
Irene Eriksson
Jonas Olofsson
Annelie Isaksson

§ 10

Rasklubbar
Ordförandekonferensen som hölls 2021-01-31 via Zoom fungerade bra.
Alla rasklubbars ordförande deltog.
ML kommer att sammanställa minnesanteckningar.
Rasklubbar som måste genomföra årsmöte är PYS, BHF, SOK och KGBV,
dessa skall genomföras senast 20201-06-30.
SvKK kommer att ha årsmöte trots att man hade 2020, men detta med anledning av
händelsen under 2020. Sign
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Rasklubbarna kommer att få 5 x 100 sek i inteckningskort vid genomförda
utställning.
SMHK förordar att rasklubbarna framöver bör ha mera nordiskt samarbete.
Kom-ihåg-listan till rasklubbarna måste uppdateras innan den skicks ut.
§ 11

Domarkompendium
Domarkonferensen kommer att genomföras 2022-02-19 samt 2022-02-20.
De raser som ska representeras är broholmer, estrela samt spansk mastiff.
Alla kompendium är godkända av SKK/DK.
Broholmer har även översatt sitt till engelska.

§ 12

Kommittéer
- Avel
RAS är inskickat för PM
Tosa, Kangal, Dogo Argentino samt Mastin Napolitano är påbörjat
För Aidi och Podhalanski är RAS godkänt
ML försöker få till en sammankomst via Zoom för avelskommittéerna i rasklubbarna.
- Utställning
CN skickar en förfrågan till SKK (utställningskommittén) om vi får flytta
SMHKs utställningar:
Lidköping 1 maj till Ljungskile med datum 2021-08-22
Södertälje 13 maj till Södertälje med ändrat datum till 2021-08-28
2022 – domare för detta år är klart
2023 – ej tittat på datum ännu. CN och HS kollar gemensamt på datum och platser.
Rasklubbarna ska skicka in sin ansökan om utställning för 2023 senast 10 maj 2021.
- Praktiskt arbetande boskapsvaktare
Inget att rapportera
- Mentalitet
BPH i Alvesta 2021-09-04 annons kommer
- Sociala medier
Funkar och rullar på
Tävling ”Vinterbild” kommer v.11

§ 13

Valberedningen
Valberedningen har haft möte, så arbetet är igång.

§ 14

Övriga beslut
Inga övriga beslut. Sign:
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§ 15

Övrigt
Inga övriga frågor.

§ 16

Nästa möte
Nästa möte blir 2021-03-16 kl 19.00 via Zoom

§ 17

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och mötet avslutades 20.25

/ Annika Schröder /
Protokollförare

/ Annelie Isaksson /
Justerare

/ Carina Nilsson /
Mötesordförande

