Protokoll fört vid CS telefonmöte 18/1 och 19/1 2021

1. Mötets öppnande
Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Närvarande
Magnus Enocson, Charlotta Löfgren, Mikael Tranberg, Charlott Jonsson, Stefan
Persson, Ronny Westin, Jonas Kriström, Göran Hagman, Ingvar Karlsson, Annika
Helgesson, Christian Janson och Jacob Bergvall.
3. Skrivelse från SKK:s utställningskommitté
Jenny Damgren från SKK:s utställningskommitté har inkommit med en skrivelse
angående oegentligheter i samband med en exteriörbedömning 8 november 2020 i
Dalarnas DK:s regi.
Oegentligheterna rör hanteringen av två hundars resultat. Den ena hunden har
närvarat vid exteriörbedömningen men resultatet har inte på korrekt sätt inskickats
till SKK. Den andra hundens resultat skickades in på felaktiga grunder då hunden
bedömdes på ett icke tillåtet sätt.
Ytterst ansvarig för utställningen, som också är uppfödare till de två hundarna, gavs
tillfälle att ge sin syn på det inträffade. Även en annan CS-medlem, som ägare till en
av hundarna, gavs tillfälle att ge sin syn på det inträffade. Efter detta ombads båda
personerna att lämna mötet vilket gjordes.
Därefter beslutades att CS ska yttra sig i ärendet till SKK:s Utställningskommitté
som ska lämnas in senast 25/1 2021. CS tar avstånd från hur den
utställningsansvarige/uppfödaren har hanterat och agerat i detta ärende. Magnus
tar fram utkast på yttrande som ska delges och godkännas av övriga i CS innan det
skickas in. CS beslutade att den utställningsansvarige/uppfödaren uppmanas att ta
time-out från styrelsearbetet till dess att SKK:s utredning är klar och utslag i
ärendet inkommit. Vidare diskuterades vilka i CS som under denna tid övertar
dennes arbetsuppgifter. Ronny Westin gavs i uppdrag att kontakta vederbörande
och meddela detta.

Ordförande poängterade innan mötets avslutande att samtliga diskussioner som lyfts
på styrelsemötet stannar i det forumet.
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