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Protokoll: 2/2022
Datum: 2022-04-18
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Susanne Lindberg (SL)
Helén Johansson (HJ)
Susanne Vähäniitty (SV)
Marianne Lindblom (ML)
Jessica Brunell (JB)
Anneli Åhlén (AÅ)
Carita Marmstig (CM) fr.o.m. §25
Annelie Isaksson (AI) fr.o.m. §24

Anm frånvaro:

Magnus Backstig (MB)
Annika Schröder (AS)
Lena Ahlqvist (LA)
Harrieth Sandberg (HS)

§ 18

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 17:10

§ 19

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Susanne Lindberg.

§ 20

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 21

Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Marianne Lindblom.

§ 22

Ekonomi
Ekonomin ser fortsatt god ut.

§ 23

AU beslut
Inga tagna AU beslut.

§ 24

Föregående protokoll
Protokoll nr 1/22 gicks igenom och lades till handlingarna.
Styrelsen
- Postlista
Listan gicks igenom och lades till handlingarna.
- Föreläsningar/Utbildningar 2022
- Detta blir aktuellt till hösten då utställningssäsongen nu dragit igång.
- Elektronisk signering av protokoll
Beslut om att framöver göra ett försök att elektroniskt signera protokollen. sign.

§ 25
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§ 26

Rasklubbarna
- SOK
Mötet med SOK:s styrelse genomfördes den 5 mars 2022.
- KGBV
Den nya styrelsen har kommit igång med arbetet i klubben. Då den avgående
styrelsen ej sammanställt SRD så kommer SMHK var behjälpliga med detta.
- Broholmerföreningen
Styrelsen önskar ett möte med SMHK på onsdag, den 20 april, CN och SL deltar.
- Ordförandekonferens
SMHK kommer att kalla till ordförandekonferens i juni. Ordförande och Vice
ordförande kommer att kallas. Ytterligare en ordförandekonferens kommer att hållas
längre fram- Förlag inkom om att ändra ordet ”Mentor” i rasklubbarna till ”Kontaktperson”.
- Zoom
De klubbar som vill använda sig av SMHKs Zoom till styrelsemöten får göra den
såvida man sköter det själv och att det inte krockar med SMHKs aktiviteter via
Zoom.

§ 27

Domarkonferens
Inte nytt har hänt.

§ 28

Kommittéer/Arbetsgrupper
- Avel
RAS diskuterades för de som är aktuella.
RAS för Sankt Bernhard är snart klar för inskickande till SKK.
Möte med avelsansvariga i rasklubbarna är planerat efter att alla klubbarna haft
sina årsmöten.
- Utställningar
Priser för Årets hund 2021 kommer att delas ut i Södertälje den 26 maj.
- Praktisk arbetande boskapsvaktare
AI kollar upp pris på en banderoll, Inter Silvi, till Landsbygdens
sommarmöte på Aderlövs gård den 27 augusti.
- Mentalitet
Väldigt svalt intresse just nu.
- Sociala medier
Instagram rullar på. På Facebook ska evenemang läggas ut på utställningarna.
Hemsidan utökas med filmsnuttar på arbetade hundar. Rasklubbarna tillskrivs.

§ 29

Övriga beslut
Beslut om att skicka ut ett nyhetsbrev som bl.a. informerar om BPH, utställningar
m.m.

§ 30

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 31

Styrelsemöten
Kommande styrelsemöten under 2020 via Zoom är 19 maj, 21 juni, 23 augusti, 4
oktober klockan 18.30. Arbetshelg i Lenhovda 2 – 4 december.
2023 styrelsemöte via Zoom 31 januari och 6 mars klockan 18.30. sign.
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§ 32

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och avslutade mötet 19.10.

/Susanne Lindberg/
Protokollförare

/ Marianne Lindblom/
Justerare

/Carina Nilsson/
Ordförande

