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Protokoll: 10 / 2021
Datum: 2021-12-07
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)
Harrieth Sandberg (HS
Anneli Åhlén (AÅ)
Lena Ahlqvist (LA)
Marianne Lindblom (ML)
Carita Marmstig (CM)

Anm frånvaro:

Magnus Backstig (MB)

§ 127

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

§ 128

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes AS.

§ 129

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 130

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

§ 131

Domarkonferens 19 – 20/2 – 2022
Blommenhof i Nyköping är avbokat pga att antalet deltagare är för stort för det stället.
I dagsläget är det 58 st domare som är anmälda.
CN har begärt in en offert från eventbolag.
Förslag finns på Infra City i Upplands Väsby.
Estrela har svårt ekonomiskt enligt deras föreningen att delta på konferensen.
Enligt deras uträkning så kommer det att landa på ca 10,000 sek då de behöver ha
medlemmar från Finland.
Styrelsen (SMHK) tog beslut att betala max 4,000 sek för deras medverkan.
Detta betalas ut mot uppvisande av specifikationer samt kvitton.
Marianne Lindblom deltog ej i detta beslut.

§ 132

Kommittéer /arbetsgrupper
- Utställning
Moheda – vi fortsätter att jobba som den utställningen kommer att genomföras.
Vi kommer att följa FHMs (Folkhälsomyndigheten) rekommendationer. Sign:
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Munskydd kommer att bäras vi insläpp/utsläpp samt vid cafét och där kommer även att
vara obligatoriskt att använda plasthandskar av de som serverar.
.
Vi behöver specificera på PM om vilka regler som kommer att gälla för utställningen,
och det är de råd och rekommendationer som FHM ger ut.
Istället för lotter ringar så kommer det att säljas ”adventsluckor”.
SV är ansvarig för detta. Glöm ej att ta med priser!
Royal & Agria sponsrar
Studiefrämjandet trycker katalogen.
Styrelsen beslutar att inte betala tillbaka anmälningsavgift om man inte kan uppvisa
vaccinationsbevis.
§ 133

Rasklubbarna
Det finns en generell dispens från SKK att rasklubbarna får ha digitala årsmöten
även under 2022.
Dogo Argentino
Den nya hemsidan heter www.sdak.se och CM fixar loggan till CN.
Årsmöte kommer att hållas 2022-01-24
Medlemsservice måste öppnas innan så medlemmar kan närvara.
SMHK kommer att stå för den kostnaden.
Det finns lite pengar i deras förening.
Gällande de underlag som redan finns så kommer de att skickas till CN.
Medlemsavgifter blir:
300 sek
Fullbetalande medlem
100 sek
Familjemedlem
100 sek
Valpköpare

§ 134

Övriga beslut
Inga övriga beslut

§ 135

Övrigt
Inga övriga frågor

§ 136

Nästa möte
Arbetshelgen blir 25-27 februari 2022 i Lenhovda.

§ 137

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och mötet avslutades 20.10
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