22-03-10 Protokoll digitalt styrelsemöte
kl:19.00 via Zoom
Närvarande:
Monica Andersson
Göran Åkesson
Petra Iwarsson
Maria Bane
Frida Tjernberg
Sussie Andreasson Weiszbach
Kikki Tiestö
Josefine Cuevas Brodd
Christer Lindahl
Corinne Palm Kullberg
Susanne Lexelius
Lars Appelin

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes efter att punkten efter Mentalitetsgruppen strukits och punkter
lagts till under övrigt.

§ 3 Val av sekreterare och justerare.
Till sekreterare valdes Petra Iwarsson och till justerare jämte ordförande Göran Åkesson.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
Protokoll från årsmötet och det konstituerande mötet är under signering.

§ 5 Inkomna handlingar
220113 SSPK Årsmöten.
220113 SKK Information om avstängd svensk exteriördomare.
220113 SKK Att vidarebefordra till all era rasklubbar.
220118 SKK CS nr7 -21.
220126 SKK Information.
220202 Eva Innala Prova på hundkapplöpning för rasklubbar och föreningar.
220203 SSPK Protokoll.
220208 SKK Information från SSPKs valberedning.
220211 SSPK BPH Uddevalla.
220214 SKK Uppdaterade standardöversättningar.
220215 SLU Forsknings nytt, sport och sällskapsdjur februari 2022.
220215
.
220215 SKK Information om höjd milersättning.
22220223 SKK Kostnader för porto, papper och kuvert.
220225 SSPK CS nr1-22.
220227 SKK Ansökan om utställningar 2024 specialklubbar.
220228 SKK SKK´s ställningstagande Ukraina.

§ 6 Ekonomi
Kontakt tas med webmaster för att skicka ut en påminnelse om avgiften till
uppfödarregistret via mail.
Diskussion om milersättning.

§ 7 AU beslut
AU- beslut togs via mail den 220117 att de styrelsemedlemmar som vill får
anmälningsavgiften betald för deltagande i webbinarium med Kent Svartberg.
AU- beslut togs via mail den 220126 att uppgradera klubbens Zoom-licens en månad för en
kostnad av 50 USD plus en avgift på 12.50 USD för att ha möjlighet att ha fler än 100
deltagare på årsmötet och på ett webbinarie i ämnet mentalitet.
AU- beslut togs via mail den 220131 att medlemsavgiften för medlemskap i
Dvärgschnauzerringen ska ligga kvar på samma nivå som tidigare, dvs 300 kr för medlem, 80
kr för familjemedlem och 150 kr för gåvomedlemskap.

§ 8 Styrelsefrågor
Aktivitetskommittén
Ny medlem i aktivitetskommittén är Christer Lindahl.
Lägret
Datum är bokat.
Cupen
Diskussion om domare till utställning och eventuell reservdomare.
Beslut togs att vid anmälning till Cupen -22 har de som anmäler till BIW förtur och
lottning sker mellan de resterande. Detta gäller om vi får fler anmälningar än
arrangemanget klarar av.
Anmälan kommer att öppnas inom kort.
Avelskommittén
Maria Landergård är ny sammankallande i Avelskommittén.
DNA- listorna är utskickade till uppfödare men det verkar som det uppstått ett
problem eftersom listorna inte nått fram till alla. Kontakt tas med webmaster
för att försöka lösa problemet.
Hälsogruppen

Mentalgruppen

Mentalgruppen har startat året med två webbinarium och kommer att arrangera BPH
1/5 på Norra Älvsborgs Kennelklubb (21/5 arrangerar även SSPK BPH på samma
ställe), MH i Gävle och publicera en artikel om MH i medlemsbladet och även
publicera en artikel i det kommande medlemsbladet om BPH 500
Lathundar över hur man, ur SKKs e-tjänst Avelsdata, kan dra ut diagram och resultat
för BPH respektive MH är även publicerad på hemsidan.
Ett förslag kommer från mentalgruppen om eventuellt bidrag för medlemmar som
deltar i MH eller BPH. Frågan bordlägges till nästa styrelsemöte.

Medlemsblad
Medlemsbladet kommer att ges ut inom kort.
Shopen
Ansvaret för Shopen är överlämnat till Anne-Lee Linderoth.

§9 Övriga frågor
eller bara
individuellt?
Se över alla statuter.
Sussie Andreasson Weiszbach och Petra Iwarsson tittar över statuterna med hjälp av
kunniga inom de olika grenarna.
Valphänvisning, Josefine Lundh- Maria Bane har lämnat över valphänvisningen till
Josefine Lundh.
Royal Canin som sponsorer, vad kan de sponsra med?- Monica Andersson väntar på
svar.
Datum för fysiskt möte- bordlägges.
Eldsjäl- bordlägges
Blomstercheckar skickas till de lokalombud som avgått.
YouTube kanal - önskan kommer upp om att skaffa en egen Youtube kanal till
klubben. Detta för trickhund, lägga upp filmer om mentalitet, kunna länka till från
hemsidan m.m. Bordlägger detta till nästa styrelsemöte.
Beslut tas att Dvärgschnauzerringen skänker 5000kr till FCI`s insamling till förmån för
ukrainska uppfödare. Det kommer också att läggas upp ett Swish nummer, på
hemsidan, där våra medlemmar kan skänka en frivillig summa till samma ändamål.

Beslut togs att:
vid anmälning till Cupen -22 har de som anmäler till BIW förtur och lottning sker
mellan de resterande. Detta gäller om vi får fler anmälningar än arrangemanget
klarar av.
Dvärgschnauzerringen skänker 5000kr till FCI`s insamling till förmån för ukrainska
uppfödare. Det kommer också att läggas upp ett Swish nummer, på hemsidan, där
våra medlemmar kan skänka en frivillig summa till samma ändamål.

§10 Nästa möte
7/4- 22 kl:19.00

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackar alla deltagare och avslutar mötet.

Protokollförare:

Petra Iwarsson

Mötesordförande:

Justerare:

Monica Andersson

Göran Åkesson

