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        Protokoll: 5/2015 

        Datum: 2015-08-01                                     

 

                                 Plats: Norje Boke 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)    

 Susanne Lindberg (SL)   

 Silvana Carlén (SC)  

 Helén Johansson (HJ)  

 Gunilla Jämte (GJ)  

 

 

§68 Mötets öppnande 
 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 16.00. 

 

§69 Godkännande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§70 Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll 

Till att justera dagens protokoll valdes Helén Johansson. 

 

§71 AU beslut 

 Inga tagna AU beslut.  

 

§72 Föregående protokoll 

Föregående protokoll nr 4/15 gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§73 Inkommande/utgående post 

- Inbjudan till Avelskonferens SKK. Kollas upp närmare innan beslut tas om någon ska 

deltaga. 

 

§74 Ekonomisk rapport 

- Ekonomin ser bra ut. 

- Beslut om att SBHK betalar 2 000 kronor för användandet av CN hyrda stuga i  

Norje Boke. 

- Beslut om att en ny Laptop köps in vid behov för max. 5 000 kronor. 

 

§75 Medlemsansvarig 

SL gör utskicka till rasklubbarna vad det gäller inkommande av medlemslistor, vikten av att 

endast skicka in dessa vid utsatta datum. Checklista bifogas. 

 

§76 Checklistan 

 Inget nytt. 

 

§77 Rapporter från styrelsen 

- Åsa Binnefors har den 28 juli 2015 lämnat sitt styrelseuppdrag med omedelbar verkan. 

- Förtydligande när det gäller personer i styrelsen: Susanne (Susanne Vähännitty) är 

sekreterare i SBHK och Sussi (Susanne Lindberg) kallas Sussi för att de lätt ska kunna 

skilja åt. 

- ALLA anmälningar till utställningarna ska gå till Carina Nilsson på anm@sbhk.se. 
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§78 Kommittéer  
- Avel 

- Sammanställningen från Molosserkonferensen är klar att skickas in till SKK. 

 

- PR/Info 

- SL uppdaterar hemsidan tills Linda satts sig in i den. 

- Utställningar 2017 ska läggas ut. 

 

- Utställningskommittén 

Norje Boke 

- Trots att vi inte varit många så har utställningen flytet på båda dagarna. 

Vi fick en medhjälpare utanför styrelsen som var till stor hjälp, hade varit svårt att 

få det att gå ihop sig utan den. Styrelsen beslutade att ett ringsekreterararvode 

skulle betalas ut som tack.  

Åstorp 

- Anmälningarna börjar rulla in. 

Moheda  

- Två domare till den inofficiella utställningen är klara, en saknas än. 

2016 – domare. 

Domare till alla utställningar är klara utom Öland. 

 

- Praktiska arbetande boskapsvakare 

- Inget nytt.   

 

- Mentalitet 

- Klart med BPH i Märsta söndagen den 25 oktober. Ett samarbeta med 

Tollarklubben. 

 

§79 Rasklubbarna 

- Det flyter på i klubbarna. 

 

§80 Domarkonferensen – inkommande raskompendier 

- Den klubbar som kom in med sina raskompendier är – Mastiff, Pyrennéerhund, Kuvasz, 

Pyreneiska Mastiff, Dogue de Bordeaux och Sankt Bernhard. 

- Kommentarer till rasstandarden ska vara i kursiv stil så det är lättare att skilja texterna åt. 

- De rasklubbarna som inte kommit in med sina raskompendier senast den 1 oktober 

kommer SBHK själva att skriva kommentarer till. 

Punkten omedelbar justerad 

 

§81 Övriga beslut 

Inga övriga beslut. 

 

§82 Styrelsemöten 

             Telefon-/Skypemöte 22 september. 

 

§83 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 
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§84 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 16.50.  

 

  

  Protokollförare  Mötesordförande        Justerare 

 

 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/ /Carina Nilsson/        /Helén Johansson/ 

 


