
Lite information från SSPKs styrelsemöte 2 april 2020 (protokollet 

kommer att publiceras på hemsidan så snart det är justerat). 

Utställningar 
Vi vet inte hur det blir framöver med utställningar med anledning av restriktioner och 
rekommendationer. Det krävs framförhållning att arrangera utställningar så planerar 
vi för det men också för att vi kan komma att få ställa in. 
Nya utställningsorter istället för Eskilstuna och Hässleholm blir Falsterbo den 12 
september och Moheda den 1 november. Vi återkommer med domarlista men ska 
göra ett försök att bjuda samma domare igen. Båda utställningarna är samma helg 
och i närheten som Sydskånska respektive Småland-Ölands kennelklubb har sina 
utställningar. 
Ni som anmält till de inställda utställningarna i maj, glöm inte att skicka mail till 
kassor@sspk.se ni får era pengar tillbaka. Skriv ert namn och ert kontonummer. 

Exteriörbeskrivningar och MT 
Exteriörbeskrivningar har vi tankar kring men återkommer om det när dessa blir mer 
konkreta. MT planeras i oktober, mer info kommer men samma gäller här som för 
utställningar, det kan komma att ställas in med kort varsel. Har ni frågor om MT och 
mentalbeskrivningar kan ni kontakta mentalgruppen mental@sspk.se 

Från fullmäktige 
På fullmäktige pratade vi blandat annat om att öka aktiviteten i mentalgruppen och 
från styrelsen ingår nu Jan Hockart (smk) och Kristina Carlstedt. Vi pratade även om 
att slå samman avels- och mentalgruppen. Alla i styrelsen var inte med på det 
konstituerande mötet och igår bestämde vi att alla i styrelsen skulle fundera på för- 
och nackdelar till nästa styrelsemöte. Under våren kommer PR/info ta kontakt med 
rasklubbarna för att göra ett försök att få med alla rasklubbar på en gemensam 
monter. 

Handboken för funktionärer 
Föreningsgruppen kommer under våren komplettera handboken med 
arbetsordningar där det saknas. Förslag på texter kommer att lämnas till styrelsen på 
nästa styrelsemöte. Aktiviteter i handlingsplanen för värdegrunden kommer 
genomföras under våren. 

Aktivera din hund 
Vi lever i en ovanlig tid men trots det kan man aktivera sin hund. PR/info kommer 
lägga ut filmer på SSPKs Facebook om hur du kan träna godissök både inomhus 
som utomhus. 

Ps. Vi vill också påminna om SSPKs FAQ. Där har vi samlat vanliga frågor och svar. 

 


