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        Protokoll: 4/2015 

        Datum: 2015-06-23                                    

                                 Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN) Anm. frånvaro:  Silvana Carlén (SC)   

 Susanne Lindberg (SL) Åsa Binnefors (ÅB)       

 Ulf Lind (UL)  Ej anm. Frånvaro: Linda Bolin Jämsborn (LBJ) 

 Helén Johansson (HJ)  

 Susanne Vähäniitty (SV)  

       Annelie Isaksson (AI) t.o.m §61 

  Harrieth Sandberg (HS) 

 Gunilla Jämte (GJ)  

 

 

§51 Mötets öppnande 
 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.30. 

 

§52 Godkännande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§53 Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll 

Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Vähännitty.  

 

§54 AU beslut 

Två Au beslut är tagna 

1. Att anmälningsavgiften till Norje Boke är 500 kronor/hund om man anmäler båda 

dagarna och till det lägre avgiften. 

2. Att SBHK skänker priser, 6 inteckningskort á 100 kronor, till rasklubbarnas 

specialutställningar 2015. 

Styrelsen beslutade att bifalla dessa Au beslut. 

 

§55 Föregående protokoll 

Föregående protokoll nr 3/15 gicks igenom och efter tillägg att  Harrieth Sandberg var 

närvarade lades protokollet till handlingarna.  

 

§56 Inkommande/utgående post 

- Poslistan gicks igenom.  

- Protokollsutdrag SKK/FK angående RACC. Ordförande i SKK/FK har varit i kontakt 

med CN och redogjort vad som gäller. CN i sin tur redogjorde hur SBHK ställer sig till 

det hela. Vad som är viktigt är att inte RACC medlemmar blir drabbade på något sätt.   

  

§57 Ekonomisk rapport 

- Ekonomin ser bra ut i dagsläget. SC är ej närvarande men hade mailat resultat- och balans 

rapport  

- Rasklubbarna avgift till SBHK är följande; huvudmedlem 50 kronor + 10 kronor till 

kommande domarkonferens och 5 kronor för familjemedlemmar. Avgifter till SBHK  

är ett fullmäktigebeslut och inget som SBHK styrelsen beslutar. 

 

§58 Medlemsansvarig 

SL har blivit bestulen på sin dator och allt som hör till. SL skickar omgående ut mail om att 

nya medlemslistor måste skickas in. sign. 



Sida 2 av 3 

 

§59 Checklistan 

 Har gått förlorad. SL upprättar en ny för 2015. 

 

§60 Rapporter från styrelsen 

Förslag om att vi lägger ut våra protokoll på hemsidan. Beslut om att lägga ut våra protokoll 

på hemsidan. 

 

§61 Kommittéer  
- Avel 

- Ingen från Avelskommittén var närvarande.  

RAS för Dogue de Bordeaux är nu klart och skickas in till SKK för granskning. 

- PR/Info 

- UL jobbar vidare med sponsring från försäkringsbolagen. ALLA måste hjälpas åt 

med att få sponsring. 

- SL tar tag i hemsidan!! Den MÅSTE bli klar!!! 

- Utställningskommittén 

Norje Boke 

- ALLA behöver hjälpa till med att skänka lotteripriser ALLT är välkommet. 

- Fler hundar behövs!! Ca 40 hundar varje dag och anmälningstiden går ut den 29 

juni. 

- Maila CN om vilka dagar ni finns till hands så en arbetslista kan upprättas. ALLA 

som är på plats måste hjälpa till. 

- SV meddelar CN om vad som behöver inhandlas till mat på fredagskvällen.        

SV och CN ordnar med luncher till domare och funktionärer.  

- Ett bildspel kommer att finnas tillgängligt med filmen om BPH.  

Åstorp 

- Lugnt för tillfället. 

Moheda  

- Två domare till den inofficiella utställningen är klara. 

2016 – domare. 

HS har en del domare klara med inte till alla utställningar. 

2017 – Fastställt 

- Praktiska arbetande boskapsvakare 

- Närvara sista helgen i augusti på Hushållningssällskapet tillställning i Vetlanda. 

Får och hundar kommer att närvara. 

- Inga Engsteg frånViltskadecenter, har varit i kontakt med AI och skulle till 

länsstyrelsen föreslå att hon kommer och håller en föreläsning om våra 

bokspasvaktande hundar.  

- Mentalitet 

- Arbetsbeskrivningen är upprättad för kommittéen. 

 

§62 Rasklubbarna 

- Många rasklubbar har ett samarrangemang i Norje Boke, 6 stycken. Mastiffklubben har 

haft sitt årsmöte. 

- Beslut om att anordna en dag med föreningsteknik för raskubbarna under hösten, ev. 

november månad i Jönköpingstrakten. CN är ansvarig. 

 

§63 Domarkonferensen 

 Deadline den 1 juli för ett första utkast av raskompendium. sign. 
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§64 Övriga beslut 

Inga övriga beslut. 

 

§65 Styrelsemöten 

             Telefon-/Skypemöte 22 september, 21 oktober och 15 december 

 Fysiskt möte den 1 augusti i Norje Boke och den 20-21 februari 2016 i Lenhovda 

 

§66 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 

  

§67 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 21.00.  

       

              Uppkopplingen fungerade för alla helt problemfritt. 

 

 

 

  

  Protokollförare  Mötesordförande        Justerare 

 

 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/ /Carina Nilsson/        /Susanne Vähäniitty/ 

 


