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Protokoll: 8 / 2021
Datum: 2021-09-30
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Susanne Lindberg (SL)
Annika Schröder (AS)
Annelie Isaksson (AI)
Jessica Brunell (JB)
Helén Johansson (HJ)
Susanne Vähäniitty (SV)

Anm frånvaro:

Lena Ahlqvist (LA)
Anneli Åhlén (AÅ)
Magnus Backstig (MB)
Carita Marmstig (CM)
Marianne Lindblom (ML)
Harrieth Sandberg (HS)

§ 100

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 19.05

§ 101

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes AS.

§ 102

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 103

Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Vähäniitty.

§ 104

AU-beslut
Följande AU-beslut har tagits
- att vi genomför föreläsning med Ole Frykman ”den gamla hunden i samarbete med
SGDK och SSUK, kostnad 3000:- + moms/timme.
AU-beslutet godkändes av styrelsen.

§ 105

Föregående protokoll
Protokoll nr 7/21 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 106

Styrelsen
- Postlista
Hela styrelsen har fått allt tillsänt till sig
Dispensansökan från en medlem med St Bernhard har inkommit där en hanhund utan
registrerade röntgenresultat vill användas.
SMHKs styrelse tillstyrker dispensen
- Ekonomi
Föreningen har en god ekonomi.
300 st glas med gravering till Moheda är inköpt och betalt. Sign:
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- Digitala kurser SKK
AI kommer att delta på utbildningen Engelska för ringsekreterare
CN påminner om digital kurs Föreningsteknik och om någon från styrelsen vill gå
denna kurs så betalar SMHK halva avgiften.
- KF (Kennelfullmäktige)
Det finns lite oenigheter om valberedningens förslag till CS (Centralstyrelsen).
Mötet gick igenom en del motioner som lagts fram till SKK.
HD frågor är något som diskuteras på varje KF
- Specialklubbskonferens 29-30/1 2022
Specialklubbskonferensen kommer troligen att hållas i Upplands Väsby mellan
29-30 januari 2022
§ 107

Domarkonferens 2022
Ingen ny information om denna.

§ 108

Kommittéer /arbetsgrupper
- Avel
Kommittén jobbar på.
Godkännanden för RAS har blivit fördröjda
- Sociala medier
Instagram rullar på.
Alla måste hjälpas åt att dela de evenemang som föreningen håller framöver.
- Utställning
2021 - de utställningar som har hållits under året har flutit på bra.
Det har gått bra både gällande jobbet samt ekonomin.
Moheda – både den officiella och den inofficiella kommer att bli av.
Vi jobbar på med denna utställning. Glas är inköpt. Ingen gravyr för raserna kommer
att bli utan det kommer endast att stå SMHK på glasen.
Anmälningar har redan börjat kommit in!
Dela inbjudan så mycket som möjligt
2022 – vi har koll på läget. De utställningar som blir under detta år är;
Södertälje (sam arr. SGDK), Sölvesborg, Ljungskile (sam arr. VAKK), Åstorp (sam
arr. SGDK), Timrå (sam arr. SGDK och SSUK), Moheda (sam arr. SGDK),
2023 – SMHKs utställningar under detta år är;
Lidköping, Södertälje, Falsterbo, Timrå och Moheda
2024 – detta år har SMHK 25-års jubileum. Utställning i Gränna är ett bra alternativ
för detta jubileum.
- Mentalitet
BPH i Alvesta genomfört. Endast 2 st ekipage deltog.
- Praktiskt arbetande boskapsvaktare
Har inte hänt så mycket. De jobbar på. Sign:
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§ 109

Rasklubbarna
Flertalet rasklubbar, är riktigt dåliga på att skicka in protokoll samt
årsmöteshandlingar.
Möte med rasklubbarnas ordförande + 1 ledamot kommer att hållas 2021-10-14.
Checklistan är uppdaterad och kommer skickas till rasklubbarna i samband med
påminnelse om mötet 14/10.

§ 110

Övriga beslut
CN har beställt whiskyglas med gravering som avtackning till Ulf Uddman.
Kostnad för detta ca 500 sek.
Detta beslut godkändes av styrelsen.

§ 111

Övrigt
Inga övriga frågor

§ 112

Nästa möte
Nästa möte blir 2021-11-16 19.00 via Zoom
Arbetshelgen blir 25-27 februari 2022 i Lenhovda.

§ 113

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och mötet avslutades 20.15
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